UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM POUČEVANJE
POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI

Jolanda Bikić

Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika
Magistrsko delo

Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
PEDAGOŠKA FAKULTETA
DRUGOSTOPENJSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM POUČEVANJE
POUČEVANJE NA RAZREDNI STOPNJI

Jolanda Bikić

Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika
Magistrsko delo

MENTOR:

red. prof. dr. Milena Valenčič Zuljan

Ljubljana, 2016

Zahvaljujem
se mentorici dr. Mileni Valenčič Zuljan
za spodbudno usmerjanje, prijaznost in pomoč v času pisanja magistrske naloge,
učiteljem in učiteljicam, ki so sodelovali v raziskavi, ter
lektorici Mateji Vdovič.
Hvala tudi mojima najdražjima, možu Dušku in hčeri Aleksandri, ki sta mi
nesebično stala ob strani in verjela vame.

POVZETEK
Opravljanje vloge razrednika predstavlja kompetenco, pri kateri učitelji doživljajo številne
izzive. Raziskave kažejo, da gre za kompetenco, pri kateri gre za precejšen razkorak med
učiteljevo dejansko in zaželeno usposobljenostjo. Zanima nas, kako se učitelji profesionalno
razvijajo v vlogi razrednika in kateri dejavniki vplivajo na njihov razvoj. Magistrsko delo je
sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je razdeljen na dva vsebinska
sklopa; v prvem so nas zanimale vloge in naloge razrednika, v drugem pa faze in dejavniki
profesionalnega razvoja učitelja razrednika. Opredelili smo vlogo razrednika in predstavili
zakonsko podlago za delo razrednika. Podane so temeljne naloge in vloge razrednika.
Posebno pozornost smo namenili vlogi razrednika pri vodenju oddelka in pri sodelovanju s
starši. Posredovali smo definicijo učiteljevega profesionalnega razvoja in posamezne fazne
modele profesionalnega razvoja. Posebno pozornost smo namenili dejavnikom, ki vplivajo na
profesionalni razvoj razrednika. Empirično raziskavo smo izvedli na vzorcu razrednih
učiteljev. V empiričnem delu smo s kvalitativno in kvantitativno raziskavo ugotovili
profesionalni razvoj učiteljev v vlogi razrednika. Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako
učitelji od 1. do 5. razreda osnovne šole presojajo dejavnike lastnega profesionalnega razvoja
v vlogi razrednika, še zlasti dejavnike, ki so vplivali na njihovo usposobljenost sodelovanja s
starši. Pridobljeni rezultati kvantitativnega in kvantitativnega raziskovanja omogočajo
vpogled v izkušnje učiteljev z razvijanjem kompetentnosti v vlogi razrednika in v dejavnike,
ki vplivajo na profesionalni razvoj razrednikov. Rezultati so osnova za nadaljnje izboljšave in
podporo učiteljem v vlogi razrednika, še zlasti začetnikom. Delo predstavlja pomemben
znanstveni doprinos na področju edukacijskih ved, predvsem na področju didaktike.
Ključne besede:
profesionalni razvoj, dejavniki profesionalnega razvoja, razrednik, vloge razrednika,
sodelovanje s starši
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ABSTRACT
Performing duties of a class teacher represents a competence in which a teacher faces a great
deal of challenges. Researches indicate that in that competence there is a considerable
disparity between teachers actual and the desired qualification. We have investigated
teacher’s professional development in the role of a class teacher and which factors influence
his/her development. The present master’s thesis comprises of theoretical and empirical parts.
Theoretical part is subdivided into two contextually separate sections; in the first section we
have focused our attention to the role and duties of the class teacher whilst in the second part
we deal with the phases and features of professional development of a class teacher. We have
presented the role of a class teacher and have presented legislative basis for work of a class
teacher. Basic duties and the role of a class teacher are presented. Particular attention has been
devoted to the role of a class teacher in the leadership of a class and collaboration with
parents. Definition of teacher’s professional development has been presented along with
individual phase models of the professional development. Particular attention has been
devoted to the factors that have impact on professional development of a class teacher.
Empirical investigation has been carried out on a sample group of class teachers. Qualitative
and quantitative methodologies have been employed in our empirical research to investigate
professional development of class teachers. The objective of the present master thesis was to
determine how a teacher in the first five classes of the primary school judge factors of own
professional development in the role of the class teacher, particularly factors that made
significant impact on their capacity to work with parents. Results of our quantitative and
qualitative researches provide insights into experiences of teachers with development of their
competences in the role of a class teacher as well as into factors that influence professional
development of class teachers. Our results are the basis for further improvements and provide
support to teachers in the role of class teachers, in particular to the beginners. The present
work presents significant contribution in fields of educational sciences, particular in fields of
didactics.
Keywords:
professional development, factors of professional development, class teacher, roles of a class
teacher, collaboration with parents
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1 Uvod
Odgovori na vprašanja v zvezi s profesionalnim razvojem učitelja kot razrednika so ključnega
pomena za stroko kakor tudi za izvajanje praktičnega dela znotraj šol in vključevanje širše
skupnosti v dejavnosti šole. Prav tako je izjemno pomembna dinamika profesionalnega
razvoja učitelja in njegovega vključevanja v pedagoške procese kot razrednika. Žal so ti vidiki
razvoja učitelja premalo raziskana problematika, čeprav je očiten velik pomen kvalitetnega in
učinkovitega dela učitelja kot vodje oddelčne skupnosti. Mlad učitelj med študijem pridobi
znanje, ki je potrebno za izvajanje pedagoškega procesa, medtem ko med študijem ni v
zadostni meri zajeta problematika priprave na prevzem vloge učitelja kot razrednika. Zato
smo si zadali nalogo, da s kvalitativnimi in kvantitativnimi metodami preučimo bistvene
dejavnike profesionalnega razvoja razrednika. Rezultate naših raziskav lahko uporabijo
učitelji, ki se prvič srečujejo z razredništvom, saj smo podrobno predstavili dejavnike, ki
vplivajo na profesionalno rast razrednika.
V strokovni literaturi in praktičnem delu je pojem razrednika neposredno povezan z nalogami
in vlogo vsakega učitelja. Vendar je učitelj razrednik, po besedah Pšunder (2006), še veliko
več kot zgolj učitelj v vzgojno izobraževalnem procesu. Malić (1998) ugotavlja, da razrednik
predstavlja zahteve in obveznosti šole navzven, je institucija učiteljeve odgovornosti ter je
prva stopnja šolske komunikacije. Razrednikov vpliv na odnose znotraj šole in navzven ter
posledice njegovih dejanj so izjemno pomembni.
Ažman (2012) je mnenja, da je razrednik prvi, ki pri učencu opazi težave in se o njih pogovori
z ustreznim sogovornikom. Marinček (2003) predstavi razrednika kot učitelja, ki se oblikuje
skozi prakso, različnosti šol in okolij. Po mnenju Pušnik idr. (2000, str. 17) »mora biti
razrednik strokoven, razgledan, nazoren, natančen, izviren, iznajdljiv, razumevajoč, strpen,
komunikativen, ljubezniv, sproščen, pravičen, pošten in urejen«. Biti razrednik je ena izmed
najtežjih nalog, za katero učitelji niso nikoli dovolj dobro usposobljeni (Rauter, 2001). Zato je
pomembno, da učitelji nenehno sledijo spremembam in svoje delo prilagajajo vedno novim
zahtevam družbe. Razredniki morajo biti kos svojim nalogam, zahtevam družbe ter razvoju
tehnologije. Učitelji razredniki, po mnenju Pšunder (2006), morajo biti za nove spremembe in
izzive opremljeni z znanjem, ki bo zagotavljalo celosten razvoj učitelja. Profesionalni razvoj
je za učitelja vseživljenjski proces, ki se začne z dodiplomskim izobraževanjem in se skozi
dodatno strokovno izpopolnjevanje učitelja nadaljuje celo obdobje njegovega delovanja.
Učitelj, ki je tudi razrednik, mora imeti podporo in priložnost, da spreminja svoje delo, to pa
lahko stori samo takrat, ko si to želijo tudi drugi učitelji in vodstvo šole (Ažman, 2012). Zato
so pomembni dejavniki, ki vplivajo na razrednikovo profesionalno pot. Učiteljev
profesionalni razvoj združuje tako učiteljeva pojmovanja kot učiteljeva ravnanja (Valenčič
Zuljan, 2004).
Razrednik mora delovati tudi širše kot samo poučevati. Sodelovati mora z lokalno skupnostjo,
s starši in vodstvom šole. Pomemben vidik razrednikove vloge je povezovalna funkcija med
šolo in starši (Kalin, 2001). Z vstopom v prvi razred osnovne šole se otroci in starši prvič
srečajo z učiteljem, ki je tudi razrednik njihovemu otroku. Že takoj se vzpostavi trikotnik
sodelovanja med starši, učenci in učitelji razredniki. Za dobro sodelovanje je pomemben
partnerski odnos med učitelji, učenci in starši. Zatorej, če želijo biti učitelji uspešni pri svojem
delu, morajo v svoje delo vključiti učenca skupaj z njegovim okoljem, v katerem živi in dela,
ter njegove starše (Pšunder, 1998). Za lažje in prijetnejše sodelovanje se razredniki v ta
namen lahko poslužujejo formalnih in neformalnih oblik sodelovanja med šolo in domom.
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2 Teoretični del
2.1 Opredelitev razrednikovih vlog in nalog
Opravljanje razrednikovih vlog pred učitelja postavlja številne izzive, ki zadevajo njegove
vrednote, stališča in prepričanja, hkrati pa obilica delovnih nalog zahteva ustrezno raven
znanja in razvitosti spretnosti ter veščin (Ažman, 2012). Avtorica je prepričana, da se mora
učitelj tudi v vlogi razrednika nenehno usposabljati in učiti.
Po mnenju Pšunder (1994) se učitelj pojavlja v treh vlogah. V vlogi uslužbenca, strokovnjaka
in kot človek. Vse tri vloge so vedno prisotne in delujejo usklajeno.
1. Učitelj kot uslužbenec je zavezan strukturi, ki ga je zaposlila, pri čemer usklajuje svojo
dejavnost s šolskimi pravnimi akti in zakonodajo.
2. Učitelj kot strokovnjak je usmerjen na svojo strokovno področje, sledi razvoju stroke,
udejanja nove izsledke stroke in svoja znanja uresničuje na način, ki je dostopen
populaciji, s katero ima opraviti.
3. Učitelj kot človek je samo človek z vsemi čednostmi in slabosti, zna ljubiti in premore
dovolj človeške topline, zna hrabriti, spodbujati, podpreti itd.
V Programskih smernicah (2005) je tudi opredeljena vloga razrednika, in sicer je razrednik
prvi učitelj, s katerim se učenec sreča in predstavlja most, preko katerega vstopa in se
vključuje v širšo skupnost, ki jo predstavlja šola.
Temeljne vloge, ki jih opravlja razrednik, so opredeljene v Programskih smernicah (2005) in
jih avtorji delijo na:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

»Povezovalne: razrednik je vodja oddelčnega učiteljskega zbora in povezovalec oddelčne
skupnosti z ostalimi sistemi na šoli ter izven nje. Skrbi za povezanost šole z učenci in
starši.
Vzgojne: omogoča situacije, v katerih učenci prevzemajo soodgovornost za življenje v
oddelčni skupnosti ter odgovornost za svoja dejanja in odločitve. Spodbuja čut do
sočloveka, razvija temeljne človeške vrednote in oblikuje zrele in samostojne osebnosti.
Animatorske: spodbuja, aktivira, motivira učence in učitelje, da lahko razvijajo svoje
sposobnosti in zamisli.
Načrtovalske: skupaj z ostalimi člani načrtuje in evalvira delo in življenje oddelčne
skupnosti.
Posredovalne: v problemskih situacijah pomaga vsem vpletenim pri reševanju
problemskih situacij, ki nastanejo med učenci in učitelji, in poskrbi, da proces reševanja
konfliktov poteka konstruktivno.
Informativne: posreduje informacije učencem, staršem in ostalim članom učiteljskega
zbora.
Administrativne: ureja dokumentacijo, skrbi za zakonitost postopkov, zapisnike,
evidence in piše spričevala« (Programske smernice, 2005, str. 7, 8).

V Programskih smernicah (2005) avtorji opredeljujejo razrednikovo vlogo, katere potek je
odvisen od vsakokratne situacije v oddelčni skupnosti, značilnosti skupine, potreb in izzivov.
Predlagajo, da razrednik svojo vlogo ustrezno profesionalno prilagaja vsakokratnim potrebam
oddelčne skupnosti.
»Vlogo razrednika lahko opredelimo kot strokovni organ z različnimi kompetencami, ki
včasih odloča, včasih vodi in obravnava, včasih skrbi ali sodeluje« (Pušnik, 2000, str. 11). V
raziskavi, ki so jo opravile Marenčič Požarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan (2005, str. 79,
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80), avtorice ugotavljajo, da večina učiteljev vidi svojo vlogo učitelja v vodenju, usmerjanju
in svetovanju učencem. Poudarjajo pomen koordiniranja in usmerjanja pouka. V tej raziskavi
so učitelji poudarili vlogo učitelja kot vzgojitelja, sebe vidijo kot vzor in dober vzgled
učencem. Hkrati se jim zdi pomembno, da sodelujejo pri oblikovanju mladega človeka in
učence pripravijo za življenje. V raziskavi so tudi ugotovili pomembno vlogo učitelja
razrednika do 5. razreda. Razredni učitelji so izpostavili pomen upoštevanja značilnosti
učencev, skrb za ustrezno vzdušje in odnose in pokaže se pomen sodelovanja s starši.
Kunstelj (2001, str. 117) opredeli vlogo razrednika kot »mentorja, koordinatorja, svetovalca,
pomočnika, usmerjevalca« in poudari, da to delo zahteva specifična znanja s področja
pedagogike, didaktike, metodike, psihologije, pedagoške komunikacije itd. Avtorica tudi
zapiše, da mora razrednik v oddelku poleg spremljanja vzgojno-izobraževalnega procesa in
njegovih rezultatov spremljati tudi rezultate celotne šole in jih med seboj primerjati. Tako
lahko ugotovi, kje na lestvici uspešnosti je njegov oddelek.

2.2 Zakonska opredelitev nalog razrednika
V Republiki Sloveniji je vloga razrednika opredeljena v 63. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki opredeljuje razrednika kot "učitelja, ki vodi
delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za
reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov,
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge
naloge v skladu z zakonom." Po mnenju avtorjev (Pušnik idr., 2000) je razrednik opredeljen
kot strokovni organ z različnimi kompetencami, kot so odločanje, vodenje, obravnavanje in
sodelovanje. Delovna obveznost učitelja ni smo pouk in druge oblike organiziranega dela z
učenci, ampak tudi drugo delo, ki je potrebno za uresničitev izobraževalnega dela. To drugo
delo avtorji opredelijo kot sodelovanje s starši, opravljanje nalog razrednika, organizirano
strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.
V 19. členu Zakona o osnovni šoli je zapisano, da pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z
razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev.
Na podlagi 86. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno
besedilo in 102/07) je ministrstvo izdalo pravilnik o Dokumentaciji v osnovni šoli. V tem
pravilniku je zapisano tudi, da šola vodi dokumentacijo in izda spričevalo. To dokumentacijo
pa v praksi vodi razrednik. Prav tako na podlagi 80. člena Zakona o osnovni šoli se
obveznosti razrednika omenjajo tudi v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja. V tem
pravilniku razrednik obvešča starše o učne uspehu učenca ob koncu šolskega leta in sproti,
piše opisno oceno za prvi in drugi razred, številčno oceno od 3. do 9. razreda ter sodeluje pri
obrazložitvah učencev, ki ponavljajo razred.
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
(Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08) omenja v 6. členu, da so podatki iz dokumentacije, ki
predložijo starši, zaupne narave. S temi podatki so lahko seznanjeni ravnatelj, razrednik in
šolski svetovalni delavec oziroma organi, pristojni za odločanje o posameznih pravicah. V 9.
členu pa opredeljuje nalogo razrednika, ki te podatke vpiše v šolsko dokumentacijo v obsegu,
kot ga določajo predpisani obrazci, ki jih določi minister (matični list, matična knjiga,
dnevnik dela, redovalnica). To izvede svetovani delavec tako, da omogoči razredniku vpogled
in prepis teh podatkov v prostorih šole. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na
področju osnovnošolskega izobraževanja določa tudi v 18. členu, da razrednik preveri na
začetku vsakega šolskega leta, ali ostajajo podatki o učencu in njegovih starših
nespremenjeni. Če pa je prišlo do spremembe podatkov, razrednik spremembe vnese v
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ustrezno dokumentacijo (matični list, dnevnik, redovalnica in druga dokumentacija) ter jih
sporoči tudi svetovalnemu delavcu oziroma drugemu pooblaščenemu delavcu.
Prav tako je v 19. členu Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju
osnovnošolskega izobraževanja omenjeno, da morajo razredniki na začetku šolskega leta na
podlagi osebnih podatkov o učencih in njihovih starših za vsak oddelek posebej pripraviti
seznam učencev s podatkom o telefonski številki, na katero je mogoče posredovati nujna
sporočila v času, ko je učenec v šoli.

2.3 Temeljne naloge razrednika
Opravljanje temeljnih nalog razrednika je po mnenju Pušnik (2000) strokovno zahtevna
naloga. Težave se po mnenju avtorjev pojavljajo zato, ker so naloge opredeljene bolj formalno
in ker so pričakovanja do razrednika včasih nerealna. Avtorji so tudi kritični do dejstva, da
učitelje sistematično ne usposabljajo za to vlogo.
V Programskih smernicah (2005) so naloge razrednika opredeljene kot:
1. »Oblikuje program dela oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti.
2. Skrbi za njegovo realizacijo in evalvacijo (Po 63. členu Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za
reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, vajencev oziroma dijakov,
sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge
naloge v skladu z zakonom.).
3. Se stalno strokovno izpopolnjuje na različnih seminarjih, s študijem strokovne literature, s
stalno refleksijo svojega dela.
4. Vodi oddelčni učiteljski zbor in še posebno skrbi za kontinuirano sodelovanje z vsemi
strokovnimi sodelavci, ki se vključujejo v delo oddelčne skupnosti« (Programske
smernice 2005, str. 14).
V Programskih smernicah (2005) je tudi jasno zapisano, da morajo biti za kakovostno
opravljanje teh nalog zagotovljeni ustrezni pogoji, kot so čas, ustrezno usposobljeni
razredniki, prostor in finančni pogoji. Le-tako je možno smernice izvajati v celoti.
Že Malić (1988) je opredelil tri osnovne naloge razrednika:
1. »Pedagoško vodenje oddelka: rešuje vzgojne probleme oddelka, predlaga pohvale,
izreka vzgojne ukrepe, spremlja napredek učencev, sodeluje z družinami, animira kulturno
in družabno življenje v oddelku.
2. Organizacijska dela: sodeluje in formira oddelek, pripravlja sestanke, organizira in
usmerja učence v dodatno delo,
3. Administrativna dela: vodi in pregleduje dnevnik, vpisuje ocene, piše zapisnike
sestankov, opravičuje izostanke, vnaša podatke v matično knjigo, pripravlja poročila o
delu, izdeluje program dela« (Malić, 1988, str. 30).
Tudi Kunstelj (2001) naloge razrednika razdeli na pedagoške in administrativne. Po mnenju
avtorice se te naloge med seboj prepletajo in jih je težko ali celo nemogoče ločiti.
Avtorji Malić, Kunstelj in Pušnik izpostavljajo tri osnovne naloge razrednika in to so
pedagoške, administrativne in organizacijske.
Pušnik (2006, str. 13) pa tem osnovnim nalogam razrednika dodaja še disciplinske in
nadzorne naloge.
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1. »Iz disciplinskega vidika naloge razrednika opredeli kot skrb za red in nemoteno
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Poudari, da mora razrednik zelo dobro poznati
pravilnike, pravila, šolsko zakonodajo ter pravice in dolžnosti otrok, učiteljev in staršev.
2. Z nadzornega vidika pa naj razrednik opazuje in spoznava posamezne učence in razred
kot celoto. Razrednik spremlja učenčev telesni, zdravstveni in socialni razvoj. Navaja
učence na spoštovanje različnosti, korektne medsebojne odnose in enakopravnost med
učenci« (Pušnik, 2006, str. 13).
Kalin (2001) pa združuje in opredeljuje šest vidikov razrednikovih naporov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vzgojno-pedagoški vidik (oblikuje oddelčno skupnost);
administrativno-izvajalski vidik (deluje skladno z zakonodajo);
razsodnik in zagovornik (pomaga udejanjati pravice učencev);
povezovalno-sodelovalni vidik (ureja odnose in sodelovanje z drugimi učitelji, s starši);
animacijsko-opazovalni vidik (spodbuja, spoznava);
pomočnik in svetovalec učencem (pomaga svetuje).

Ažman (2012) omenja pestrost in odgovornost razrednikovih nalog. Avtorica opredeljuje štiri
ravni razrednikovega delovanja:
1.
2.
3.
4.

»Vodenje oddelka.
Vodenje posameznega učenca.
Sodelovanje z različnimi deležniki v šoli in zunaj nje.
Skrb za lasten profesionalni razvoj« (Ažman, 2012, str. 30).

Avtorica poudari, da se na vsaki ravni razrednikovega delovanja prepletajo pedagoška,
organizacijska in administrativna dela. »Na opravljanje teh nalog vplivajo razrednikova
osebnost in zunanje okoliščine v oddelčni skupnosti in šoli« (Pušnik, 2006, str. 13).
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili sodelovanje razrednika in staršev ter vlogo
razrednika pri vodenju oddelka.

2.4 Sodelovanje razrednika in staršev v osnovni šoli
V osnovni šoli naj bi prevladoval partnerski odnos med starši in učitelji. Po mnenju Vidmar
(2001) pa ta odnos ni statičen, temveč se spreminja z interesi staršev in šole.
Vidmar (1995) je v svojih raziskavah ugotovil, da ima aktivno sodelovanje staršev in šole
pozitivne učinke na starše, otroke in na učitelje. Poudaril je, da se to kaže predvsem v
otrokovih boljših učnih navadah in učnem uspehu, pozitivnem odnosu do šole, večji
motivaciji za šolsko delo, zmanjšanju disciplinskih težav itd.
Znano je, da je za uspešno vzgojo otrok pomembno sodelovanje s starši. Da bi do uspešnega
sodelovanja prišlo Vec (2009) navaja 5 načel, ki so pomembna in morajo biti izpolnjena:
1.
2.
3.
4.
5.

»starši naj dobro pripravijo otroke na šolo in v njih vzbudijo veselje do šole;
da otroke pošiljajo v šolo;
da v navzočnosti otrok o šoli in njenih delavcih lepo in spoštljivo govorijo;
da se zanimajo za otrokovo delo v šoli;
da se pri učiteljih zanimajo za svojega otroka« (Vec, 2009, str. 64).

Epsteinova (2002) je predlagala okvir vključevanja staršev, ki zajema šest glavnih tipov
aktivnosti, ki povezujejo družino, šolo in skupnost, s poudarkom na ključni vlogi otroka kot
učenca v interakcijah med družino in šolo, starši in učitelji:
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1. Starševstvo: Medtem ko starši otrokom zagotavljajo domače okolje, zdravje in varnost in s
tem spodbujajo učenje in lepo obnašanje v šoli, lahko šola zagotovi usposabljanje in
informacije, ki pomagajo staršem pri razumevanju in spodbujanju razvoja svojih otrok.
2. Komunikacija: Šola je odgovorna za dostop do družin in jim zagotavlja informacije o
uspešnosti in učenčevih zmogljivostih in napredku. Način komunikacije naj bi bil ustrezen
staršem in njihovim kulturnim posebnostim, medtem ko je potrebna obojestranska
komunikacija.
3. Prostovoljstvo: Starši lahko pomembno prispevajo okolju in funkcijam šole. Iz tega
procesa šola lahko pridobi največ s fleksibilnim urnikom tako, da se lahko udeleži čim več
staršev in z delom, ki uskladi talente in interese staršev s potrebami učencev, učiteljev in
vodstva šole.
4. Poučevanje doma: Starši lahko pomagajo svojim otrokom v dejavnostih v zvezi s šolo pod
vodstvom in podporo učiteljev.
5. Odločanje: Šola lahko dodeli staršem pomembno vlogo v procesu odločanja. Ta priložnost
mora biti dana vsem segmentom skupnosti in ne zgolj tistim, ki imajo največ časa in energije
za sodelovanje v šolskih zadevah.
6. Sodelovanje s skupnostjo: Šola lahko usklajuje delo in vire iz okolja in drugih skupin pri
krepitvi šolskih programov, učenju doma ter pri učenju in razvoju učencev. Šola lahko
pomaga družinam pri pridobivanju dostopa do podpornih služb, ki so na voljo pri drugih
zavodih, kot so zdravstvo, kulturni dogodki in zunajšolski programi za skrb za otroke.
Rezultati raziskav (Sheldon, S. B., 2003) kažejo, da je za šole pomembno, da vpeljejo
programe, ki se aktivno soočajo z dejavniki, ki ovirajo sodelovanje staršev iz rizičnih okolij.
Sheldon ugotavlja, da so v povprečju šole, ki so sprejele ta izziv imele učence z boljšimi
rezultati na nacionalnih preizkusih. Študija je empirično dokazala, da so lahko šolski
programi, ki vključujejo družine, uporabna strategija za izboljšanje učnega uspeha otrok in
mladostnikov.
Kalin idr. (2009) navaja ugotovitve Hendersona in Berla, da so najbolj natančni
napovedovalci učenčevih šolskih dosežkov:
1. »Stopnja prizadevanja, do katere je otrokova družina sposobna oblikovati domače okolje,
ki spodbuja učenje.
2. Kako realistična so njihova pričakovanja glede otrokovih dosežkov.
3. Stopnje vključevanja staršev v otrokovo šolsko edukacijo« (Kalin idr., 2009, str. 12).
Henderson in Berla (1994, v Kalin idr. 2009) sta prišla do zaključka, da dobro načrtovano in
učinkovito izvedeno vključevanje staršev prinaša pozitivne posledice za:
1. »Otroka: prednost je predvsem v prizadevanju za doseganje boljših učnih rezultatov,
večje doslednosti pri izvajanju domačih nalog, večje zaupanje vase, boljše vedenje v šoli,
večja samodisciplina in manjšem deležu disciplinskih težav.
2. Starša: prednost je predvsem v tem, da starši z večjo povezanostjo in pogovori z otroki
postajajo bolj občutljivi za otrokove socialne, čustvene in intelektualne potrebe, starši bolj
zaupajo v svojo starševsko vlogo in spretnosti odločanja.
3. Učitelja: prednosti za učitelje se kažejo v večjem spoštovanju profesionalnega dela
učiteljev in ravnateljev, v izboljšani komunikaciji in odnosih med starši, učitelji in
vodstvom šole. Učitelji tudi bolje razumejo kulturo posamezne družine, globlje
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spoštovanje sposobnosti in spoštovanja staršev. Poročajo tudi o večjem poklicnem
zadovoljstvu.
4. Šolo v celoti: prednost je v tem, da šole, ki aktivno vključujejo starše in skupnost,
ustvarjajo boljše ime v skupnosti, pridobijo večjo podporo skupnosti in dosegajo višjo
kakovost programa« (Henderson in Berla, 1994, v Kalin idr. 2009, str. 72).
Raziskava Gonzalez-DeHass (2005, v Kalin idr., 2009) je pokazala pomembno povezanost
med vključevanjem staršev in motivacijo učencev. Razloge za takšne rezultate je strnila štiri
glavne smeri:
1. Vključenost staršev prispeva k učenčevemu samouravnavanju učenja in realni zaznavi
lastnih zmožnostih za učenje.
2. Vključenost staršev zagotavlja občutek varnosti in povezanosti.
3. Vključenost staršev pomaga učencem ponotranjiti vrednote izobraževanja.
4. Motivacija učencev spodbuja vključevanje staršev.
Po mnenju Pšunder (2010) vstopa učitelj pri sodelovanju s starši v odnose, ki so povezani s
številnimi nalogami in odgovornostmi. Avtorji (Černetič, Dečman Dobrnjič, Zloković
2007/B, v Pšunder, 2010) navajajo temeljne naloge učitelja razrednika v odnosu do staršev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

»Poskrbi, da se starši v šoli počutijo dobrodošle.
Poskrbi, da imajo starši občutek, da jih v šoli spoštujejo.
Razvija partnerski odnos s starši.
Skrbi za učinkovito medsebojno komunikacijo.
Spodbuja sodelovanje s starši.
Staršem ponudi sodelovanje v šolskih aktivnostih.
Staršem da vedeti, da lahko prispevajo k uspehu svojih otrok.
Spodbuja nadaljevanje šolskega dela tudi v domačem okolju.
Informira starše o pedagoških in drugih procesih na šoli« (Pšunder, 2010, str. 43).

Kalin in sodelavci (Kalin idr., 2009) poudarjajo, da je najustreznejši model sodelovanja med
učitelji in starši partnerski model. Partnerstvo je po mnenju avtorjev nemogoče vzpostaviti, če
ni med učitelji in starši vzajemnega spoštovanja. Učitelji in starši morajo poslušati in
upoštevati drug drugega. Avtorji govorijo o partnerstvu tudi, ko gre za skupno načrtovanje in
delitev odgovornosti ter izvajanje določene aktivnosti. Hornby (2000), ki ga navajajo avtorji,
govori o 4 ključnih elementih partnerstva:
1.
2.
3.
4.

dvosmerna komunikacija,
vzajemna podpora,
skupno odločanje,
spodbujanje učenja.

Po mnenju avtorjev je ta partnerski model viden kot najustreznejši za razvijanje aktivnega
vključevanja staršev. Vendar pa poudarjajo, da ta model ni najustreznejši v vseh situacijah.
Pomembno je, da smo fleksibilni in da znamo prilagoditi pristop značilnostim staršev.
Hornby (2000, v Kalin idr., 2009) poudarja tudi dve ključni naravnanosti učiteljev, ki sta
pomembni za dobro sodelovanje:


Učitelji so v komunikaciji s starši spoštljivi, empatični in pristni.

Po mnenju avtorja zmorejo biti pristni le tisti učitelji, ki premorejo določeno mero
samozaupanja. Takšni učitelji so odkriti, priznavajo napake in se ne skrivajo pod fasado
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kompetentnosti. Spoštljivost avtor razume kot dejstvo, da učitelji vselej resno vzamejo in
upoštevajo mnenja staršev. Meni, da samo starši najbolje poznajo svojega otroka z vidikov, ki
so učiteljem skrite. Avtor meni, da je najpomembnejše, da učitelj razvije sposobnost empatije.
To opisuje kot sposobnost videti položaj otroka s perspektive staršev. To pa lahko pripelje do
partnerskega odnosa med učitelji in starši.


Učitelj naj ima realističen pogled na možen napredek in prognozo učenca.

Avtor se zavzema, da naj bodo učitelji optimistično naravnani. Hkrati pa poudarja, da naj
bodo učitelji realistični glede otrok. Poudarja, da se učitelji naj ne izogibajo odprtemu in
odkritemu pogovoru. Pogovor pa naj vodijo z določeno mero senzibilnosti.
Kadar gre za sodelovanje med učitelji in starši, je pomembno, da starše sprejemajo učitelji kot
enakovredne sogovornike. Zavedati se morajo, da so starši strokovnjaki za svoje otroke in
učitelji strokovnjaki na področju izobraževanja. Učitelji lahko staršem povedo, kako njihov
otrok deluje na šolskem okolju, ne samo na spoznavnem področju ampak tudi na čustvenem
in socialnem področju. Vemo, da so starši čustveno vezani na svojega otroka, zato težko
sprejmejo določeno resnico o svojem otroku. Pomembno je, da učitelji in starši vzpostavijo
medsebojno zaupanje, saj so le tako lahko odkriti drug do drugega. Probleme, ki nastanejo pa
vidijo v realnejši luči (Kalin idr., 2009).
Kalin (2009) poudarja, da je za uspešno sodelovanje s starši potrebno upoštevati naslednja
načela sodelovanja:
»medsebojno spoštovanje učiteljev in staršev,
načrtno prizadevanje za sodelovanje,
upoštevanje in spoštovanje osebnosti staršev,
upoštevanje individualnih razlik med starši,
enotnost delovanja vseh dejavnikov vzgoje otroka (zavedanje, da so v skrbi za otroka
starši in šola oz. učitelji partnerji),
6. upoštevanje interesov in potreb staršev, kar pomeni, da so učitelji in šola temu prilagajajo
tudi vsebino in oblike dela s starši,
7. zagotavljanje principa aktivnega vključevanja staršev« (Kalin, 2009, citirano po Kalin,
2003, str. 52).
1.
2.
3.
4.
5.

Raziskava Kalin (Kalin idr., 2009) je pokazala, da je kriterij dobrega sodelovanja
zadovoljstvo obojih, staršev in učiteljev. Ugotovili so tudi, da učitelji in starši v večini
navajajo, da ne vidijo ovir za njihovo sodelovanje. Pa vendar so učitelji kot največjo oviro
zapisali, preobremenjenost staršev, prenašanje krivde na učitelje s strani staršev in slabo
medsebojno poznavanje. Starši pa vidijo največjo oviro slabo poznavanje drug drugega in
njihovo lastno preobremenjenost. Torej so oboji, tako učitelji kot starši, zaznali, da se starši z
vstopom otroka v šolo, čutijo preobremenjeni.
Pšunder (2010) poudarja, da se mora dober učitelj zavedati, da so starši nepogrešljivi socialni
in intelektualni kapital vsake šole.

2.5 Oblike vključevanja staršev v šoli
V Zakonu o vzgoji in izobraževanju je v 49. členu pod pristojnostmi ravnatelja zapisano, da
skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja. V 66. členu tega zakona je tudi omenjeno, da starši sodelujejo s šolo v okviru
sveta staršev. Piše, da je svet staršev sestavljen tako, da ima vsak oddelek po enega
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predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku. Zakon o osnovni šoli v 31. členu
govori o tem, da letni delovni načrt učitelja razrednika predvidi oblike sodelovanja s starši.
Malič (1988) navaja da so uveljavljene in pomembne naslednje oblike sodelovanja s starši:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

roditeljski sestanki,
obiski razrednika na domu učenca,
govorilne ure,
pisna sporočila staršem,
skupni sestanki staršev, učencev in učiteljev,
predavanja za starše,
obiski šolskih prireditev.

Avtor poudarja, da so nekatere oblike sodelovanja zelo pogoste, nekatere pa redke.
Najpogostejše naloge in organizacijske oblike sodelovanja razrednika s starši Ažman (2012)
opredeli:
1. »Starše obveščati o učenčevem napredku (govorilne ure, pisna komunikacija, pogovor po
telefonu, elektronska pošta).
2. Starše seznanjati s problemi, opažanji pri učencih, skušati razumeti probleme v družini,
svetovati (govorilne ure).
3. Starše seznanjati z dogajanjem v šoli in oddelku (roditeljski sestanki).
4. Staršem omogočiti medsebojno spoznavanje (roditeljski sestanki, neformalne oblike
druženja).
5. Starše vključiti v aktivnosti oddelka (predavanja, krožki, oddelčne in šolske prireditve,
skupne akcije, skupni izleti, družabna srečanja, pikniki).
6. Starše izobraževati in ozaveščati (predavanja).
7. Posredovati med starši, otroki in šolo (pomagati urejati odnose staršev z drugimi učitelji in
vodstvom šole; sestanki)« (Ažman, 2012, str. 163).
Kunstelj (2001) pa poudarja, da razrednik sodeluje s starši na dveh ravneh:



Informativna raven: gre predvsem za pretok informacij o otrokovem učenju, o njegovem
napredku in celostnem razvoju.
Izobraževalna raven: spodbuja razvoj obojestranske komunikacije in interakcije. Je pogoj
za uspešno sodelovanje med razrednikom, učitelji in šolo nasploh.

Lepičnik-Vodopivec (1996) deli sodelovanje s starši na formalna in neformalna srečanja. Tudi
Ažman (2012) razdeli sodelovanje s starši na formalne in neformalne oblike sodelovanja s
starši. Med formalne oblike sodelovanja s starši avtorica uvršča: svet staršev, svet šole,
roditeljski sestanek, govorilne ure in pisna sporočila. Iz raziskave Kalin idr. (2009) sledi, da
starši redno prihajajo na govorilne ure. Četrtina staršev meni, da bi bilo potrebno izboljšati
roditeljske sestanke. Nekaj manj staršev od četrtine pa meni, da bi bilo potrebno izboljšati
govorilne ure.
Med neformalne oblike sodelovanja s starši Resman (2009, v Ažman, 2012) uvršča:
1. »Spremljanje učenčevega dela: proslave, razstave, kulturne in športne prireditve,
predstavitev rezultatov projekta, praznovanja.
2. Spremljanje pouka: dan odprtih vrat, opazovanje aktivnosti v razredu in zunaj učilnice.
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3. Zabavno druženje: ples, izlet, piknik, ekskurzija, taborjenje, športno srečanje, planinski
pohodi.
4. Skupni projekti: delovna akcija, tematska delavnica, okrogla miza, tematski dnevi ali
tedni.
5. Vodenje aktivnosti: vodenje pouka in sodelovanje pri pouku-starši predstavijo poklic,
temo, ki jim je blizu, vodijo interesno dejavnost.
6. Prostovoljna pomoč: starši pomagajo v knjižnici, pomagajo pri učenju, se vključujejo v
prometno varnost, sooblikujejo šolsko spletno stran.
7. Izobraževanje: šola za starše, predavanja za starše« (Ažman, 2012, str. 164)
Po mnenju avtorice so cilji neformalnih srečanj s starši predvsem »spodbuditi pozitivna
čustva, skupno preživljanje prostega časa, ustvarjati dobro komunikacijo med starši,
razredniki in učenci in omogočiti staršem, da spoznajo delo in življenje v oddelku in šoli«
(Ažman, 2012 str. 164). Tudi Kalin idr. (2009) je v raziskavi ugotovila, da starši želijo
sodelovati pri šolskih prireditvah in biti vključeni v reševanje problemov z razredom.
Ažman (2012) je mnenja, da je potrebno vsako šolsko leto dati staršem možnost izbire
sodelovanja s šolo.
Neformalne oblike sodelovanja šole s starši so se razvile kot posledica večje odprtosti šole do
staršev (Intihar in Kepec, 2002). Novi koncept povezovanja staršev in šole vidi Pšunder
(1998) v tako imenovani odprti šoli.
Neformalne oblike dela s starši so načrtovane kot sproščene dejavnosti. Takšne dejavnosti
nudijo staršem, da se aktivno vključijo v različne dejavnosti v šoli, se med seboj spoznavajo,
povezujejo in si nudijo medsebojno pomoč in podporo. Na takšen način se med učenci,
učitelji in starši gradi most spoštovanja, zaupanja in sodelovanja (Intihar in Kepec, 2002).
Po mnenju avtorice so najpogostejše oblike neformalnega sodelovanja s starši naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.

»Dan odprtih vrat.
Sodelovanje staršev na razstavah in šolskih prireditvah.
Vključevanje staršev v projekte.
Dnevi dejavnosti skupaj s starši.
Starši vodijo interesne dejavnosti« (Intihar in Kepec, 2002, str. 123).

Formalne in neformalne oblike sodelovanja staršev omogočajo staršem aktivno sodelovanje
(Intihar in Kepec, 2002). Avtorici tudi poudarjata, »da starši in učitelji s partnerskim
sodelovanjem lahko ponudijo učencu vse tisto, kar potrebuje za to, da bo postal odrasla, zrela
in odgovorna osebnost« (Intihar in Kepec, 2002, str. 135).

2.5.1 Formalne oblike vključevanja staršev v šoli
Roditeljski sestanki
Po mnenju Pušnik idr. (2000) je roditeljski sestanek oblika komunikacije učitelja in starša.
Osnovni namen roditeljskega sestanka je izmenjava informacij in pridobivanje znanja o
razvojnem stanju in potrebah šolarja. Po mnenju Kunstelj (2001) lahko roditeljski sestanek
uvrstimo med izobraževalo raven med razrednikom in staršem. Tudi Pšunder (1998) daje
poudarek na roditeljskem sestanku komunikaciji med učiteljem in staršem. Pravi, da je namen
vzpostaviti empatično komunikacijo. Po mnenju avtorice je pomembna pozitivna
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socioemocionalna klima partnerskih odnosov. In ravno takšni odnosi omogočajo nekonfliktno
izmenjavo informacij.
Razrednik mora načrtovat vsebino roditeljskih sestankov že na začetku šolskega leta. Na
roditeljski sestanek se razrednik skrbno pripravi (Grgurevič, 2001).
V organizacijsko pripravo roditeljskega sestanka spada:
1.
2.
3.
4.

»Določanje časa sestanka.
Določanje vsebine razprave (dnevni red).
Način sklica sestanka.
Vodenje sestanka« (Malić, 1988, str. 55).

V šolskem letu sta navadno načrtovana in izpeljana dva roditeljska sestanka (Pušnik idr.,
2000).
Na prvem roditeljskem sestanku razrednik preveri mandate predstavnikov v svetu staršev ali
pa jih na novo izvolijo, če je to potrebno. Naslednji roditeljski sestanek je ob zaključku
ocenjevalnega obdobja. Ocenjevanje predstavlja občutljivo točko v času šolanja otrok.
Razrednik na tem sestanku analizira učne rezultate (Grgurevič, 2001). Pomemben je tudi
roditeljski sestanek ob koncu šolskega leta, še posebej, če gre za zaključevaje šole (Grgurevič,
2001).
Ažman (2012) predlaga tri temeljne vidike roditeljskega sestanka:




da se na sestanek s starši pripravimo,
sprejem staršev in vodenje sestanka ter
zaključek sestanka in evalvacija.

Na roditeljski sestanek se je potrebno pripraviti. Načrt roditeljskega sestanka naj zajema cilje,
vsebine, metode in oblike dela, organizacijo in izobraževalo tehnologijo (Intihar in Kepec,
2002). Avtorici k naštetim elementom dodajata še klimo, medosebni odnos, stil vodenja in
udeležence. Sta mnenja, da se vsi ti elementi med seboj prepletajo in so kazalci kakovosti
izvedbe roditeljskega sestanka (Intihar in Kepec, 2002).
Zato naj bo sestanek voden tako, da se bodo starši radi udeležili tudi naslednjega. Razrednik
določi namen srečanja. Izhodišča in gradivo za vodenje sestanka pripravi v skladu s šolskimi
dogovori. Razrednik tudi skrbno premisli o prisotnosti in vlogi učencev na roditeljskem
sestanku. Starše razrednik pisno obvesti o času in kraju srečanja. Ko piše vabilo prijazno
nagovori starše, jih informira o namenu srečanja, napiše dnevni red in nosilce točk in
predvideni konec sestanka. Pred prihodom staršev na roditeljski sestanek razrednik pripravi
prostor in pripravi obvestilo oz. smerokaz, ki je staršem, kateri so prvič v šoli, lahko v pomoč
pri iskanju razreda (Ažman, 2012).
Prvi stik s starši je pomemben. Starši takoj začutijo, ali jih razrednik pričakuje z veseljem.
Pomemben je prijazen nasmeh, očesni kontakt in ustrezen stisk roke.
Sestanek vodi razrednik. Za začetek sestanka lahko pripravimo kakšno misel, povemo
anekdoto itd. Razrednik mora sestanek voditi tako, da poteka v skladu z dnevnim redom.
Usmerja komunikacijo in skrbi, da lahko vsi prisotni izrazijo svoje mnenje. Pozoren mora biti
tudi, da se starši ne oddaljijo od skupne teme.
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Del roditeljskega sestanka lahko organiziramo kot izobraževanje staršev. Navadno za ta del
razrednik povabi ustreznega strokovnjaka.
Na dnevnem redu roditeljskega sestanka je tudi obveščanje staršev o delovanju oddelka in
šole. Pomembno je tudi, da razrednik pridobi povratne informacije po predstavitvi vsebin.
Staršem moramo dati tudi priložnost, da povedo svoja mnenja, strahove, potrebe, stališča,
predloge. Pomembno je, da so slišani in da jih poslušamo (Ažman, 2012).
Zapisnikar, ki naj bo nekdo od staršev, piše zapisnik. Razrednik naj sklepe oblikuje skupaj s
starši. Poudari naj pomembnost sodelovanja. Pomembno je, da je slovo kratko in prijazno in
da roditeljski sestanek pravočasno zaključimo (Ažman, 2012).
Ažman (2012 str. 169) je oblikovala tudi cilje roditeljskega sestanka:
1. »Spoznavanje staršev in razrednika.
2. Informiranje staršev.
3. Vzpostavljanje dobre komunikacije.
4. Temeljni dogovori.
5. Spoznati pričakovanja staršev.
6. Izvolitev predstavnikov v svet staršev« (Ažman, 2012 str. 169).
Obiski razrednika na domu učenca
Zelo redko se razredniki poslužujejo takšnega načina sodelovanja s starši. Za to obliko
sodelovanja se razrednik odloči takrat, ko oceni, da bi lahko z obiskom pridobil potrebne
informacije o učencu. Če se odloči za obisk učenca na domu, mora razrednik o tej nameri
obvestiti starše. Pomembno je tudi, da razrednik natančno opredeli, katere informacije ga
zanimajo in kaj bi želel spoznati (Malić, 1988).
Govorilne ure
Govorilne ure se izvajajo enkrat na teden, navadno v dopoldanskem času. Na govorilno uro
pridejo starši nenajavljeni. Govorilne ure začnemo s celostno predstavitvijo učenca. Torej
začnemo govorilne ure z dobrimi pripombami o učenčevem uspehu in vedenje. Razrednik
mora starše seznaniti tudi z negativno problematiko o učencu (Grgurevič, 2001). Takšne
govorile ure po mnenju avtorja trajajo dlje časa. Tematika takšnih govorilnih ur je poglobljena
in je prisoten element svetovanja in pomoči. Avtor svetuje, da razrednik naroči starša na
govorilno uro.
Grgurevič (2001) poudari, da so govorilne ure pomembna oblika sodelovanja s starši.
Dopuščajo osebni stik in dialog. Starša razrednik obširneje seznani o vedenju njihovega
otroka, starš pa razredniku posreduje informacijo, kako razume in sprejema razrednikova
opažanja. Avtor tudi priporoča, da so na govorilnih urah prisotni otroci. Vendar pa je mnenja,
da za potek takšne govorilne ure mora biti razrednik ustrezno strokovno usposobljen.
Tudi Malić (1988) je mnenja, da so kakovostnejši rezultati obiska staršev na govorilnih urah
možni takrat, če se razrednik na tak obisk posebej pripravi in organizira. Zato avtor predlaga,
da si razrednik naroči določeno število staršev. Le-tako se bo razrednik lahko pripravil na
pogovor s staršem.
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Govorilne ure so izpeljane individualno. Starši dobijo informacije, nasvete, predlagane rešitve
o napredku in težavah svojega otroka (Pušnik idr., 2000).
Ažman (2012) predlaga, da bo govorilna ura izpeljana uspešno, pogoje: »primeren način
obveščanja, ustrezen čas in prostor pogovora, jasen namen in vsebina pogovora, dobra
priprava, vodenje in zaključek pogovora« (Ažman, 2012, str. 170).
Čas govorilnih ur navadno določi vodstvo šole v dogovoru z razrednikom. Starši se lahko na
pogovor naročijo tudi preko e-pošte z razporedom na listi (Ažman, 2012).
Poskrbimo, da je prostor prijazen. Poskrbimo tudi, da nas ne bo motil telefon ali odpiranje
vrat staršev (Ažman, 2012).
Razrednik se naj na govorilno uro pripravi vsebinsko in čustveno. Pomembno je, da si
pripravi zapiske o učencu, kaj želi vprašati starše in kaj želi povedati staršem. Učenčeva
prisotnost na govorilnih urah je smiselna (Ažman, 2012).
Razrednik govorilno uro začne s pozdravom in pove namen srečanja. Razrednik naj začne
pogovor s pozitivnimi učenčevimi dosežki. Razrednik mora biti pozoren na verbalno in
neverbalno komunikacijo. In na to, da sogovornika sliši in ga posluša (Ažman, 2012).
Pogovor ne sme biti predolg. Zaključimo ga s sklepi in dogovori za naprej. Slovo naj bo
prijazno in vljudno (Ažman, 2012).
Pisna sporočila staršem
Pisnega komuniciranja s starši se razredniki pogosto poslužujejo. Razredniki pošiljajo pisna
vabila, obvestila in obvestila z vzgojno vsebino (Malić,1988).
Ažman (2012) pa dodaja k pisnim sporočilom za starše še povabila na predavanje ali na
individualni sestanek, staršem se lahko pošlje novoletno čestitko, se zahvali za sodelovanje.
Avtorica je tudi mnenja, da se morajo uradna vabila pošiljati po pošti. Kadar pa gre za
izrekanje vzgojnih ukrepov, postopke oblikovanja individualiziranih programov pa avtorica
predlaga, da se vabilo pošlje s priporočeno pošto ali s povratnico.
Avtorji (Ažman, 2012, Malić, 1988, Kepec in Inhitar, 2002) so mnenja, da se pisna obvestila
z vzgojno vsebino s strani staršev obravnava negativno. Isti avtorji tudi priporočajo, da lahko
razrednik sporoča staršem tudi prijetne vesti o njihovem otroku. Malić (1988) predlaga, da
razredniki preko obvestil obveščajo starše, kako napreduje njihov otrok pri učenju, da se v
nečem odlikuje, da se primerno obnaša, da je pohvaljen zaradi določenega dejanja itd.
Ažman (2012) dodaja za nujne dogodke tudi sodelovanje s starši po telefonu. Pomembno je,
da se razredniki za takšno obliko komuniciranja dogovorijo s starši na prvem roditeljskem
sestanku.
Skupni sestanki staršev, učencev in učiteljev
Malić (1988) omenja, da je skupni sestanek vedno sklican zaradi določenega problema. Tudi
Grgurevič (2001) je mnenja, da se skupni sestanek skliče takrat, kadar je določen problem,
vendar dodaja, da sestanek skliče razrednik na pobudo staršev. Vendar je obema avtorjema
pomembno, da se oblikujejo sklepi, ki obvezujejo vse odgovorne.
Razrednik mora tudi na skupnem sestanku pisati zapisnik in temeljno vsebino vnesti v
dnevnik (Malić, 1988).
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»Skupni sestanki so lahko učinkovita oblika animiranja staršev za osnovno šolo, še posebej če
se na njih spoznavajo s pogoji in delom svojih otrok v šoli« (Malić, 1988, str. 58).
Na takšnih skupnih sestankih lahko razrednik praktično pokaže staršem kakšno novo obliko
dela pri določenem problemu učne snovi. Lahko pa staršem na takšnih skupnih sestankih
demonstrira naloge, ki delajo učencem težave, npr. hitro računanje, tekoče branje. Tako
postane razrednik zagovornik učencev in takšen neposreden vpogled v delo učencev lahko
deluje na starše bolj učinkovito. Starši točno vidijo, kje njihov otrok potrebuje dodatno pomoč
(Malić, 1998).
Predavanja za starše
Povod za organizacijo in izvedbo predavanja za starše je po mnenju Malić (1988) vse tisto,
»kar kaže, da obstajajo skupni problemi ali interesi. Predavatelj je lahko razrednik, šolski
pedagog ali drug strokovnjak, ki pozna probleme, o katerih želijo starši slišati strokovno
mnenje« (Malić,1988, str. 58).
Tudi Kepec in Inhitar (2002) sta mnenja, da je lahko predavatelj razrednik. Predlagata tudi, da
izobraževalno temo izvede tim. Tim sestavljajo razrednik, svetovalni delavec, učitelj
podaljšanega bivanja, vzgojitelj ali starši.
Kunstelj (2001) meni, da naj razrednik predlaga vodstvu teme, ki se mu zdijo za oddelek
primerne.
Izobraževalno vsebino lahko vzamemo iz vsebin, ki so v načrtu sodelovanja med šolo in
domom (Kepec in Inhitar, 2002).
Izobraževanje staršev je zahtevna naloga razrednika. Za uspešno izobraževanje staršev so
pomembne vsebine, metode dela in cilji. Aktivno sodelovaje staršev je možno takrat, kadar so
starši motivirani. To dosežemo tako, da upoštevamo interese in potrebe staršev. Razrednik naj
starše spodbuja, da prevzamejo tudi odgovornost za svoje lastno učenje. Pri reševanju sporov
naj ne poslušajo samo nasvete ali izdelane rešitve, temveč naj aktivno sodelujejo pri iskanju
poti pri reševanju sporov. Starši bodo radi sodelovali v programih izobraževanj, če bodo
dobili ustrezne informacije, kako pomagati svojim otrokom. Pomembno je, da izhajamo iz
dejstev, kaj že starši poznajo ali vedo. Podpremo jih v tem kar delajo dobro in tako pri starših
razvijamo nova znanja. Pri starših tako razvijamo zavest, da delijo svoje izkušnje z drugimi. S
tem starši spoznajo, da lahko pomagajo drug drugemu. Spoznajo, da si lahko izmenjujejo
izkušnje, zamisli ali pa nakažejo rešitve. Takšno obojestransko sodelovanje doseže višjo
strokovno raven (Kunstelj, 2001, str. 125, 126).

2.5.2 Neformalne oblike vključevanja staršev v šoli
Dan odprtih vrat
Šola in učitelji z letnim delovnim načrtom določijo vsebinske in organizacijske oblike
sodelovanja s starši. Takšna oblika je tudi dan odprtih vrat. To je najpogostejša neformalna
oblika sodelovanja šole s starši. Šola odpre vrata vsem, ki želijo pogledati v delo šole (Kepec
in Inhitar, 2002).
Dan odprtih vrat omogoča staršem, da so navzoči pri pouku. Cilj takšnega neformalnega
srečanja je, da staršem omogočimo neposredno izkušnjo v šolskem delu njihovih otrok v
situaciji učenja otrok v razredu (Pšunder, 1998).
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Učitelj lahko dan odprtih vrat organizira tako, da so starši neposredno vključeni v dejavnost
ali pa so samo opazovalci neke dejavnosti. Kadar so starši pri dejavnosti aktivni, so
najprimernejše delavnice. Te so organizirane tako, da s svojim delom povezujejo starše,
učitelje in učence. »Pomembno je, da v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zgradimo
most zaupanja in s tem namenom se poslužujemo aktivnega sodelovanja staršev« (Kepec in
Inhitar, 2002, str. 124).
Sodelovanje na razstavah in prireditvah
Šola med šolskim letom organizira šolske prireditve, ki so ob državnih in večjih praznikih.
Tako ima šola tudi funkcijo kulturne ustanove v kraju, kjer deluje (Malić,1998).
Na teh prireditvah se predstavijo interesne in druge dejavnosti v šoli. Sem uvrščamo pevski
zbor, gledališke skupine, glasbene skupine, likovna dela učencev ali izdelke različnih
krožkov. Starši se lahko vključujejo v načrtovanje prireditve ali razstave. Ideje, ki jih imajo
starši, so zaželene, saj popestrijo prireditve. Vključijo se lahko tudi pri izvedbi programa,
nastopijo v predstavi, izdelajo kostume za igro, so režiserji in še kaj. Učitelj spoznava različne
sposobnosti staršev in njihovo pripravljenost za sodelovanje (Kepec in Inhitar, 2002).
Avtorici omenjata kot zanimiv primer prireditve »tekmovanje v različnih športnih igrah med
učenci in starši« (Kepec in Inhitar, 2002, str. 127).
Spreten razrednik bo po mnenju Malić (1998) s takšno obliko sodelovanja vzpostavil most
komuniciranja.
Vključevanje staršev v projekte
Projekti lahko potekajo zunaj šole ali pa v šoli. Starši se najpogosteje udeležijo predstavitve
projektov in so v vlogi gledalca. Vendar lahko pobudo za šolski projekt dajo tudi starši.
Takrat je potrebno starše vključiti že v načrtovanje projekta. Starši lahko tako postanejo
koordinatorji ali celo vodje projekta. Tukaj je pomembno, da učitelj na začetku naveže stik s
starši in jih povabi k sodelovanju. Razrednik lahko opazuje odnos staršev do šole in do
šolskega dela. Učitelj vidi tudi močna področja staršev in učencev (Kepec in Inhitar, 2002).
Avtorici poudarjata, da morajo biti člani v vseh fazah projekta enakopravni, ne glede ali je
član učitelj ali starš. Projekt lahko v zadnji fazi zaključimo s predstavitvijo širši lokalni
skupnosti. Tukaj so nam starši, ki obvladajo sodobno računalniško tehnologijo, v veliko
pomoč (Kepec in Inhitar, 2002).
Cilj in vsebine projektnega učnega dela povezujejo pouk v ožjem smislu, interesne dejavnosti
v šoli in tudi druge dejavnosti zunaj šolskih organizacij (Novak idr., 1990, v Kepec in Inhitar,
2002).
Dnevi dejavnosti skupaj s starši
Dnevi dejavnosti so obvezni del osnovnošolskega programa. Z letnim delovnim načrtom šola
določi njihovo organizacijo in vsebino. Dnevi dejavnosti omogočajo utrjevanje in
povezovanje znanj z različnih predmetnih področij, uporabo teh znanj in praktično učenje.
Takšno delo spodbuja učenčevo vedoželjnost in ustvarjalnost (Pretnar, 2002 v Kepec in
Inhitar, 2002).
»Dnevi dejavnosti povezujejo različna predmetna področja. Starši lahko sodelujejo na
športnih, naravoslovnih, kulturnih in tehniških dnevih. Starši lahko vodijo eno izmed
dejavnosti, lahko so spremljevalci ali pa organizatorji dneva dejavnosti« (Kepec in Inhitar,
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2002, str. 133). Po mnenju avtorice so starši najraje spremljevalci na dnevih dejavnosti, saj
tako skrbijo za varnost otrok in pomagajo učitelju. Možnosti za sodelovanje staršev in šole na
dnevih dejavnosti je zelo veliko in so odvisne od ciljev dneva (Kepec in Inhitar, 2002).
Avtorici predlagata, da lahko starši organizirajo družabna in zabavna tekmovanja,
sprostitvene in socialne igre, vodijo delavnico na ustrezno temo dneva dejavnosti, pripravijo
in organizirajo obisk muzeja, organizirajo ogled posebnih institucij in tako naprej.
Na takšnih dnevih dejavnosti ni cilj, da starši prevzamejo delo učitelja razrednika ampak, da
razrednik opazuje socialne stike med učenci, interakcijo med učenci in odraslimi, opazuje
vztrajnost, potrpežljivost, vzpodbujanje drug drugega, pomoč in dobro voljo. Če je takšno
sodelovanje organizacijsko dobro premišljeno, lahko pričakujemo obojestransko
zadovoljstvo. Zadovoljni so starši, učenci in učitelji. Zadovoljstvo učencev se kaže v
dejavnostih, ki so bolj sproščene in raznovrstne. Starši spoznavajo generacijo svojih otrok in
svojega otroka spoznavajo kot člana skupine. Zadovoljni pa so tudi učitelji, ki si s takšnimi
dejavnostmi pridobivajo izkušnje (Kepec in Inhitar, 2002).
Starši vodijo interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti sodijo v razširjen program osnovne šole, ki jih vodijo učitelji. Ponekod
po šolah pa se kot mentorji pojavljajo starši. Dejavnosti vodijo na različnih področjih, kot so
jezikovni krožki, delavnice iz logike, šahovski krožek, računalniški krožek. Starši so lahko
izredni sodelavci na področji, ki ga obvladajo (Kepec in Inhitar, 2002). Starši, ki vodijo
interesno dejavnost, morajo pripraviti letni delovni načrt. Zapišejo cilje, pogostost izvajanja,
število članov in opredelijo zahteve. Avtorici predlagata, da ob zaključku interesne dejavnosti
pripravijo zaključek, kjer poročajo o svojem delu ali pa predstavijo, kar so se naučili v
šolskem letu (Kepec in Inhitar, 2002).

2.6 Vloga razrednika pri vodenju oddelka v šoli
V 37. členu Zakona o osnovni šoli (2006) je zapisano, da osnovna šola izvaja vzgojnoizobraževalno delo po razredih, v oddelkih in v učnih skupinah. Zakon o osnovni šoli omenja
razred kot vzgojno-izobraževalno celoto, ki v skladu s predmetnikom in učnim načrtom
obsega učno snov enega šolskega leta.
Tudi Malić (1998) pravi, da je »razred relativno stalna delovna skupina učencev približno
enake starosti in predznanja, ki pod vodstvom učitelja pridobiva vzgojo in izobraževanje po
istem učnem načrtu in učnem programu« (Malić, 1998, str. 45).
Po mnenju Ažman (2012) na oblikovanje oddelka kot skupnosti vplivajo različni subjektivni
dejavniki. Omenja, da vsak razrednik vodi oddelek na svoj način, skladno s svojimi
osebnostnimi značilnostmi.
Pšunder (2011) poudarja, da je potrebno ločiti med oddelkom in oddelčno skupnostjo. Po
mnenju avtorice je za sestavo oddelka potrebna zakonska osnova, medtem pa oddelčne
skupnosti ne more oblikovat noben zakon.
V Programskih smernicah je zapisano, da si mora pri načrtovanju dela oddelčne skupnosti
razrednik odgovoriti na tri osnovna vprašanja, in sicer:
1. kje smo,
2. kam gremo in
3. kako bomo cilje dosegli?
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Tem trem vprašanjem sledi še izvajanje in evalvacija (Programske smernice, 2005, str. 8).
V prvem koraku »kje smo« je pomembno, da razrednik analizira stanje in potrebe.
Razrednik spremlja, kaj se dogaja v razredu, med učenci, v odnosih med učitelji in učenci, kaj
nam je v veselje, kaj nas jezi, žalosti, v čem prizadenemo drug drugega, kaj bi bilo potrebno
storiti, da bi nam bilo življenje v razredu lepše in boljše, kaj je potrebno storiti, da bodo naši
odnosi ostali dobri.
Razrednik se poslužuje vprašalnikov za merjenje socialne klime v oddelku, sociometričnih
testov, anekdotskih zapisov (Programske smernice, 2005).
V drugem koraku »kam gremo« razrednik opredeli namen in cilj dela.
Če je znan cilj, bomo lahko odkrivali poti in načine za dosego cilja. Pomembno je, da so cilji
opredeljeni jasno, konkretno in enoznačno. Pomembno je, da so cilji jasni vsem članom
skupine, da se s cilji identificirajo in se čutijo povezane v skupnem prizadevanju za njihovo
doseganje (Programske smernice, 2005).
V tretjem koraku »kako bomo dosegli cilje« razrednik oblikuje program oddelčne skupnosti.
Poslužuje se metod in načinov dela, ki jih izbira v skladu s cilji, ki jih želi doseči, s starostno
stopnjo učencev in njihovimi predhodnimi izkušnjami. Razrednik naj upošteva, da je učenec
aktivni udeleženec in sooblikovalec vzgojno-izobraževalnega procesa (Programske smernice,
2005).
Predlog Programskih smernic je tudi, da so za realizacijo odgovorni vsi člani oddelčne
skupnosti. Razrednik naj koordinira in vzpostavlja pogoje za uresničevanje načrta
(Programske smernice, 2005).
V Programskih smernicah so zapisana tudi temeljna načela vodenja oddelčne skupnosti. Ta
načela so:
1. Celostni pristop. Posameznika je potrebno gledati kot celovito osebnost, ki je del ožjega
in širšega okolja. Oddelčno skupnost je potrebno usmerjati v odprtost do drugih oddelkov,
učiteljskega zbora, šolske svetovalne službe in staršev. Odnosi med skupinami se
prepletajo in vplivajo na delovanje oddelčne skupnosti.
2. Razvojna usmerjenost. Delo oddelčne skupnosti je usmerjeno v vsakega posameznika.
3. Kakovostna organizacija življenja. Oddelčna skupnost potrebuje skupni cilj, čas in
»ukvarjanje s samim seboj«.
4. Aktualnost. Aktivnosti oddelčne skupnosti so usmerjene v sooblikovanje vizije šole in
njeno udejanjenje. Pri tem se naj razrednik odziva na aktualne življenjske potrebe
oddelka, skupine in posameznikov.
5. Povezovanje, strokovno sodelovanje, interdisciplinarnost. Skrb za kakovost življenja
oddelčne skupnosti je skupna odgovornost razrednika, učencev, oddelčnega učiteljskega
zbora, šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev v šoli in zunaj nje.
Pomembno je enakovredno sodelovanje učencev in razvoj njihove soodgovornosti za
življenje in delo v šoli.
6. Strokovnost in strokovno izpopolnjevanje. Tako učitelji kot razredniki so zavezani k
stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in stalni refleksiji svojega dela. Razrednik naj
učinkovito vodi oddelek, načrtuje delo z oddelkom in evalvira svoje delo z oddelkom.
7. Evalvacija kakovosti življenja v oddelčni skupnosti. Bistvo evalvacije je kritična
analiza dela. S tem razrednik navaja učence na refleksijo lastnega dela in oblikovanje
realnih ciljev (Programske smernice, 2005).
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Ažman (2012) predlaga razrednikom pet korakov, kako graditi oddelčno skupnost:


V prvem koraku razrednik oblikuje oddelčni cilj.

»Oddelčni cilj naj bo jasen, razumljiv in uresničljiv. Avtorica predlaga metodo oblikovanja
ciljev SMART. Ta metoda opisuje, da cilj podrobno opredelimo: SPECIFIC – kaj in kdaj je
potrebno narediti, da ga dosežemo. MEASURABLE – rezultat natančno opišemo.
ATTAINABLE – cilj si zastavimo glede na svoje zmožnosti. REALISTIC – postavimo si
pomemben in dosegljiv cilj. TANGIBLE/TIME FRAME – cilje natančno časovno
opredelimo« (Ažman, 2012, str. 86).


V drugem koraku razrednik razdeli vloge in naloge v oddelku.

Vsebina in število nalog sta odvisna od starosti učencev in koliko želi razrednik vključiti
učence v delo (Ažman, 2012).


V tretjem koraku pa razrednik vodi oddelek in oblikuje pravila.

Po mnenju avtorice je ključnega pomena pri vodenju oddelka razrednikov osebni odnos z
učenci. Vendar pa na kakovost odnosa vpliva veliko dejavnikov, med njimi so razrednikova
osebnost, osebnost učenca, število učencev v oddelku, odnosi v oddelku ipd. Avtorica
poudari, da je najpomembnejše pravilo pravilo, ki ureja odnose med učenci. Predlaga osnovna
pravila, ki urejajo te odnose (pomagaj sošolcu vsak dan, premisli, kako bi se počutil na
njegovem mestu …) (Ažman, 2012).


V četrtem koraku razrednik vzpostavi dobro vzdušje in odnose ter odprto komunikacijo v
oddelku.

Razrednik naj večkrat vpraša učence po njihovem počutju v oddelku. Vzdušje lahko razrednik
zaznava tudi s pomočjo sociogramov, z anketo, s pogovorom, z opazovanjem ipd. Razrednik
naj pri vodenju oddelka išče ravnovesje. Spodbuja naj sodelovanje, tekmovanje in omogoča
naj individualizem, ki razvija samostojnost učenca. Po mnenju avtorice vzdušje v oddelku
oblikujejo odnosi med posamezniki, vodenje, pravila, urejenost učilnice in šolska kultura.
Učenci ne marajo, če razrednik govori pretiho, nejasno in nerazumljivo, pridiga, sitnari, grozi,
vpije, kritizira, primerja, se neprimerno obnaša in ne zna prenesti kritike. Te navade avtorica
vidi kot navade, ki sčasoma razdrejo vsak odnos (Ažman, 2012).


V petem koraku razrednik oblikuje občutek pripadnosti.

Razrednik se mora zavedati, da je za povezanost v oddelku potreben čas. Učenec se istoveti s
skupino, v kateri se počuti varnega in sprejetega, v katero je aktivno vključen in v kateri vlada
medsebojna pomoč in zaupanje. Avtorica vidi pomembno vlogo razrednika z njegovim
zgledom.
Razrednik naj na začetku šolskega leta v svoj letni načrt zapiše tudi delo oddelčne skupnosti.
Kako pa to zapiše, ni določeno oziroma predpisano (Ažman, 2012). Avtorica tudi svetuje
razrednikom, da naj pri pripravi in izvedbi letnega načrta sodelujejo tudi z učenci in drugimi
učitelji in starši. Predlaga tudi, da naj bo načrt pregleden, razumljiv in realen. Omenja, da naj
razrednik zapiše v letni načrt tudi delo oddelčne skupnosti. Zapiše naj tudi osnovne podatke,
izhodišča, načela, cilje, način izvedbe, vsebino in način spremljanje in vrednotenja (Ažman,
2012).
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Z načrtovanjem predvidi razrednik le nekatere svoje vloge. Upoštevati moramo dejstvo, da se
več problemov pokaže med šolskim letom. Te pa je potrebno takoj in sproti reševati (Kunstelj
2001).
Pomembno je, da razrednik učence usposablja za vseživljenjsko učenje, za življenje in delo v
sodobni družbi in družbi prihodnosti. Ažman (2012) podpira 8 ključnih kompetenc, s katerimi
Evropska unija spodbuja razrednike, da jih razvijajo pri učencih. Tako tudi avtorica predlaga,
da te kompetence razrednik vključi v cilje dela z oddelkom. Te kompetence so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

»Sporazumevanje v materinem jeziku.
Sporazumevanje v tujih jezikih.
Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji.
Digitalna pismenost.
Učenje učenja.
Socialne in državljanske kompetence.
Samoiniciativnost in podjetnost.
Kulturna zavest in izražanje« (Zakonodajna resolucija EU, 2006).

Avtorica dodaja, da naj razrednik spodbuja učence k usvajanju teh kompetenc in da jih naj
neposredno vključi v oblike dela z oddelkom.
Resman (2007) je mnenja, da učenci v šoli preživijo večino časa. Največ časa v šoli pa
preživijo v oddelčni skupnosti. Po mnenju avtorja si znotraj oddelčne skupnosti s pomočjo
razrednika pridobivajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

skupinske izkušnje,
podporo, priznanja, spodbude, zaščito in to dajejo tudi drugim,
oblikujejo si samopodobo in se učijo o sebi,
črpajo moč za sprejemanje in spreminjanje sebe,
pokažejo, kdo so in katere so njihove prednosti in pomanjkljivosti,
dobivajo podporo za spreminjanje neustreznega vedenja in
pridobivajo sprejemljivejše socialne navade.

Kunstelj (2001) pa predlaga, da razrednik pri razvijanju in uveljavljanju oddelka izbere
demokratičen način vodenja oddelka. Demokratičen način vodenja oddelka mora vsebovati
enakopraven položaj vsakega posameznega učenca.
Po mnenju Kunstelj (2001) uspešnost razrednikovega dela pogojujeta dva pomembna
dejavnika:



strokovno znanje in
ustrezne osebnostne lastnosti razrednika.

Po mnenju avtorice sta pomembna oba dejavnika. Strokovno zanje razredniku omogoča
uspešno vodenje oddelka in reševaje problemov posameznih učencev. Medtem pa ustrezne
osebnostne lastnosti razrednika pripomorejo k ugodni klimi, ki spodbuja pristne medsebojne
odnose.

2.6.1 Oblikovanje medosebnih odnosov v oddelku
Medosebni odnos je Brajša (1993) opredelil kot nekaj, kar se razvija, spreminja, ima svoj
začetek in konec in ima svoja nihanja. Zato je po mnenju avtorja odnos nekaj, za kar moramo
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delati, ga vzdrževati in usmerjati. Po mnenju avtorja se je potrebno odnosov učiti in jih vse
življenje razvijati.
»Zadovoljujoči medosebni odnosi so prvi pogoj za psihično zdravje, osebno srečo in uspeh v
mnogih poklicih« (Lamovec, 1993, str. 9).
Tudi Marinček (2003) se strinja s trditvijo, da medosebni odnosi vplivajo na naše počutje,
občutek uspeha in zadovoljstva. Avtorica razrednika opomni, da so medosebni odnosi
bistveni in zadevajo vse udeležence vzgojno-izobraževalnem procesu. Pozornost do
medosebnih odnosov v razredu po mnenju Marinček (2003) naj bo prednostna naloga
razrednika. Začenja se pri pozornosti do posameznika in do skupine.
Razredni naj med učenci spodbudi dobre medosebne odnose. Da jih bo uspešno spodbudil,
mora razrednik vzpostaviti dobre odnose najprej z učenci in jim tudi naj predstavlja dober
zgled. Učencem bo posredoval občutek pripadnosti, sprejetosti in podpore (Pšunder, 2011).
Če želimo navezovati, razvijati in ohranjati zadovoljujoče medosebne odnose, lahko
uporabimo temeljne spretnosti, ki jih Lamovec (1993) opredeli na naslednja področja:
1. »Medosebno poznavanje in zaupanje. Zaupanje je pogoj, da lahko dve osebi spoznata, da
sta pripravljeni druga drugi razkriti pomembne vidike svojega doživljanja.
Samorazkrivanje pa se nanaša na pripravljenost, da drug drugemu razkrijemo vse tisto, kar
je pomembno za najin odnos. Zavedati se tudi moramo samega sebe in kako znamo to
sporočiti drugemu.
2. Komuniciranje. Nanaša se na točno in nedvoumno posredovanje misli in čustev. Odnos se
razvije, če oba udeleženca pokažeta sprejemanje in naklonjenost. Spretnost komuniciranja
pomeni pošiljanje sporočil in poslušanje.
3. Medsebojno sprejemanje in potrjevanje. Pomembno je obojestransko sprejemanje,
potrjevanje na najrazličnejše načine, na katere se odzovemo osebi, ki potrebuje pomoč.
4. Konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom. Konflikti so v medosebnih
odnosih neizbežni pri ohranjanju in razvijanju odnosa. Konflikti nudijo tudi možnost za
nadaljnji razvoj odnosa. Izberemo tisto strategijo reševanja konfliktov, ki nas bo privedla
do konstruktivne rešitve« (Lamovec, 1993, str. 10).
Po mnenju avtorice medosebne spretnosti same po sebi niso dovolj, če posameznik ni
motiviran, da jih uporablja. Uporabljali jih bomo takrat, kadar bomo v njih izurjeni (Lamovec,
1993).
»V razredu se med učenci razvijejo najrazličnejši medosebni odnosi. Prihaja do sklepanja
prijateljstev, do sporov in do oblikovanja skupnih interesov« (Kyriacou, 1997, str. 105). Avtor
je tudi mnenja, da je pozitivno vzdušje v učilnici odvisno od vrste in oblike razmerja, ki ga
učitelj vzpostavi z učenci.
Po mnenju Pšunder (2011) lahko s pozitivnim, spodbudnim in prijetnim razrednim okoljem
vplivamo na zmanjševanja konfliktov in problemov v razredu. Po mnenju avtorice so v
takšnih okoliščinah boljši pogoji za konstruktivno reševanje konfliktov. Če se posameznik v
skupini počuti sprejetega bo imel dobro podlago za razvoj samospoštovanja.
Ayers in Gray (2002) sta tudi mnenja, da je pomemben vpliv empatije, topline in pristnosti za
razvoj samozavedanja in samodiscipline in ki zmanjšujeta pojav razdorov v razredu.
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Pri reševanju konfliktov Gordon (1992) svetuje uporabo JAZ sporočil, s katerimi sporočamo,
da smo vznemirjeni in zakaj, in metodo »tri« reševanja konfliktov. Pri tej metodi avtor
poudari, da gre za reševanje konfliktov brez poražencev.
Učence spodbujamo, da rešujejo probleme po šeststopenjskem modelu, ki ga predlaga Gordon
(1992):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

»Prepoznavanje in definiranje problema.
Predlaganje rešitev.
Vrednotenje rešitev.
Sprejemanje odločitev.
Izvedba.
Evalvacija izida« (Gordon, 1992, str. 75–80).

Tudi Brajša (1993) opisuje reševanje konflikta kot sodelovanje, pogajanje, ogibanje in boj za
premoč. Avtor poudarja, da se moramo lotiti še tako težkega konflikta in ga poskušati rešiti. K
rešitvi konfliktne situacije morajo pristopiti vsi. Konflikt rešimo z iskreno komunikacijo.

2.6.2 Komunikacija med razrednikom in učenci
»Komunikacija je proces ustvarjanja in izmenjave sporočil med ljudmi. Je proces delovanja
ljudi med seboj« (Pšunder, 1998, str. 35). Po mnenju avtorice ne moremo ne komunicirati, saj
je že vsako vedenje komuniciranje.
Lepičnik-Vodopivec (1996) loči med verbalno in neverbalno komunikacijo. Avtorica meni,
da je v uspešni komunikaciji pomembna strpnost, zaupanje in kompetence.
Med neverbalne sestavine komunikacije uvršča Lepičnik-Vodopivec (1996) tudi para jezik.
Sem prišteva: vzklike, vzdihovanje, žvižganje, ritem, tempo govora, jok in smeh.
Komunikacijo v razredu lahko obogatijo neverbalna sporočila. Tako sporočila lahko dobijo
tudi drug pomen. Pomembno je, kako in na kakšen način uporabimo neverbalno komunikacijo
v pogovoru z otroki v razredu. Z neverbalno komunikacijo vzpostavimo odnos do
povedanega. Za dobro komunikacijo je pomembno predvsem:




»učinkovito pošiljanje sporočil,
učinkovito poslušanje in
učinkovite povratne informacije« (Lepičnik-Vodopivec, 1996, str. 80).

Avtorica prepozna tudi: jaz-, ti-, mi- in brezosebna sporočila.
V razredu in v komunikaciji z učenci so prvotnega pomena jaz-sporočila. Ta sporočila
izražajo lastna opažanja, izkušnje, čustva in doživljanja. Z uporabo takšnih sporočil
sogovornika spodbujamo na isti način komuniciranja. Takšna komunikacija je jasna. V jazsporočilih skoraj ni negativnega vrednotenja in zato ne ogrožajo odnosa med udeleženci. S
takšno komunikacijo dosežemo kakovosten osebni stik z učenci.
Ti-sporočila dajejo končne rešitve. Uporabljajo se pri žaljenju, napadanju, očitanju in
obsojanju. V komunikaciji z učenci takšnih sporočil ne uporabljamo.
Z mi-sporočili krepimo lasten položaj. Komunikacija je navidezno iskrena. S takšnimi
sporočili zmanjšujemo svojo odgovornost. Tudi teh sporočil v komunikaciji z učenci ne
uporabljamo.
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Brezosebna sporočila so popolnoma neosebna. Udeleženci s takšnimi sporočili izključijo
sebe (Lepičnik Vodopivec, 1996, str. 80).
»Posledica takšnih sporočil so nejasnost, zmeda in nedorečenost. To pa nas hitro pripelje do
konfliktov. Učitelj razrednik se mora v komunikaciji z učenci izogibati konfliktov. Da bo
lahko uspešno komuniciral s starši se mora izogibati napakam, ki onemogočajo uspešno
komunikacijo« (Lamovec, 1993, str. 37).
Najpogostejše napake, ki jih po mnenju avtorice lahko napravimo:









preden spregovorimo, ne vemo, kaj bomo povedali;
povedati hočemo preveč naenkrat;
pomanjkljive informacije, ki so nepovezane, posledica je to, da ne vemo, kaj je bistvo;
ne upoštevamo stopnje informiranosti prejemnika o določeni temi;
sporočilo ni prilagojeno referenčnemu okvirju prejemnika;
prejemnik pošiljatelju ne posveča pozornosti;
prejemnik se osredotoči na podrobnosti, ne pa na celoto;
prejemnik razmišlja, kaj bo odgovoril, še predno do konca sliši pošiljateljevo sporočilo.

Pšunder (1998) navaja elemente, ki so pogoj za uspešno komuniciranje učitelja z učenci:









»zna poslušati;
zna spodbujati, soglašati;
išče pojasnila in postavlja podvprašanja;
zna pohvaliti dejanski napredek učencev;
ne daje neposrednih nasvetov;
ustvari medsebojno zaupanje;
je odprt in se obnaša naravno;
nebesedno podpre besedno komunikacijo« (Pšunder, 1998, str. 39).

Ayers in Gray (2002) povzemata Ginnott (1971), ki daje velik pomen kongruentni
komunikaciji. Ta komunikacija poudarja, da se učitelj ukvarja s trenutno situacijo in ne z
učenčevimi osebnostnimi lastnostmi. Razrednik upošteva učenčevo videnje, doživljanje in
čustvovanje v neki situaciji. Učenec mora imeti možnost, da odkrito spregovori ne da bi ga
kdo očrnil. Učinkovitost pri vodenju razreda s pomočjo kongruentne komunikacije po
Ginnottu lahko kot razrednik dosežemo s postopnimi koraki. Učitelj naj pošilja konstruktivna
sporočila, s katerimi priznava čustva in situacije, v katerih se znajdejo učenci. Učence
povabimo k sodelovanju tako, da povedo svoje mnenje o tem, kako bi dosegli zastavljene
cilje. To razumemo kot premik odgovornosti na učence. Razrednik naj pokaže sprejemanje in
empatijo do pogledov, ki jih izražajo učenci. Pomembno je, da učitelj razrednik ob primerni
priložnosti pokaže tudi spoštovanje do učencev. Razrednik naj ne skriva svojih čustev, naj bo
pristen. Komunikacija med učiteljem in učencem naj poteka kratko in jedrnato. Učitelj naj ne
pridiga učencem, ampak se naj osredotoči na rešitve problemov. Večkrat naj razrednik da
pohvalo učencu za opravljeno delo in vložen trud.
Pšunder (1998) podpira odprto komunikacijo v odnosu učitelj–učenec. »Odprta komunikacija
pomeni kritičen in argumentiran dialog, v katerem ni tabu tem in pomanjkanja časa«
(Pšunder, 1998, str. 40). Avtorica spodbuja demokratično komuniciranje med učitelji in
učenci. Med demokratično komuniciranje uvršča avtorica naslednje prvine komunikacije:
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učenci lahko delajo na svoj način;
učitelj sprejema pobude in učenci so lahko inovativni;
učenci izražajo svoje ideje;
v razredu vlada odgovornost za delo in uspeh;
razred se veseli skupnih uspehov.

Brez uspešnega pogovora med učencem in razrednikom ni mogoče doseči odprte
komunikacije. Avtorica tudi predlaga, da naj razrednik med pogovorom z učencem gleda
učenca, ga hrabri, naj bo do učenca potrpežljiv, kaže interes in ga pozorno posluša. Razrednik
tako izraža občutek zaupanja.
Po mnenju Peklaj (2006, v Peklaj idr., 2009) se kaže spretnost razrednikovega komuniciranja
z učenci pri vzpostavljanju pozitivnih odnosov, spodbudnem učnem okolju, pravilih,
disciplini v razredu itn.
Marinček (2003) poudarja, da lahko z uspešno humano komunikacijo razrednik vpliva na
prijetne oddelčne ure.

2.6.3 Oddelčne ure
V 19. členu Zakona o osnovni šoli je zapisano, da pri urah oddelčne skupnosti učenci skupaj z
razrednikom obravnavajo vprašanja, povezana z delom in življenjem učencev.
Kalin (1999) poudarja, da moramo pri načrtovanju oddelčnih ur izhajati iz analize stanje in
potreb v razredu. Na osnovi tega načrtujemo cilje. Avtorica tudi poudarja, da moramo imeti
vedno pred očmi konkretne otroke. To dejstvo naj bo razredniku izhodišče za načrtovanje
ciljev. Avtorica predlaga razrednikom, da naj glede na cilj, ki ga želimo doseči, izhajajo iz
globalnih ciljev z namenom, da izbiramo ustrezni kratkoročni cilj. Če bo razrednik poznal cilj,
bo lahko odkrival poti in načine za dosego cilja. Kalin (1999) meni, da je »globalni cilj
razrednikovega prizadevanja oblikovanje zrele, samostojne in etične osebnosti, ki bo
sposobna živeti in delovati temelju svojih ponotranjenih etičnih načel in vrednot« (Kalin,
1999, str. 21).
Za uspešno izvedbo oddelčnih ur Ažman (2012) predlaga časovno umestitev v letni načrt dela
oddelka, opredelitev ciljev in njihov potek. Avtorica razdeli vsebino oddelčnih ur v tri
kategorije:
1. »Načrtovane vsebine. Povezane so s spremljavo učnega procesa, koledarjem šolskih
dogodkov in z interesi učencev.
2. Aktualne, zanimive vsebine in dogodki. Razrednik naj temu nameni del oddelčnih ur.
Pomembno je, da obveščanje poteka sproti, objektivno in natančno. Med aktualne
dogodke uvrščamo menjavo urnika, spremembo hišnega reda, obisk gostov ipd.
3. Nujne, urgentne vsebine. V nujnih primerih se učenci najprej obrnejo na razrednika izven
oddelčnih ur. Razrednik si mora za reševanje nujnih vsebin vzeti čas in takoj (lahko med
odmorom) skliče oddelčno uro« (Ažman, 2012, str. 55).
V Programskih smernicah (2005) je predlagano, da naj razrednik motivira in vključuje učence
v načrtovanje oddelčnih ur. Tako se bodo učenci počutili soodgovorne pri načrtovanju oblik
in metod dela. Vsebine oddelčnih ur lahko razredniki izbirajo skupaj z učenci.
Ažman (2012) predlaga nekaj konkretnih vsebin prvih oddelčnih ur v šolskem letu:
1. Medsebojno spoznavanje.
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2.
3.
4.
5.
6.

Informiranje.
Urejanje dokumentacije.
Spoznavanje in skupno oblikovanje pravil.
Organiziranje delovanja oddelčne skupnosti.
Spoznavanje šole.

Kalin (1999) pa predlaga konkretna vsebinska področja oddelčnih ur. Predlaga, »da razredniki
posvetijo pozornost spoznavanju in sprejemanju sebe, aktivni izrabi prostega časa, vzrokom in
reševanju konfliktov, kako se učiti, medsebojni pomoči ipd.« (Kalin, 1999, str. 26).
Vloga razrednika in učenca se prepleta in se lahko pri oddelčnih urah tudi zamenja. Učenci
lahko postanejo organizatorji, voditelji in usmerjevalci. Vsebinsko pripravijo oddelčno uro in
jo s pomočjo razrednika tudi izpeljejo. Zato je pomembno, da razrednik spodbuja dejanja in
možnosti za sodelovanje učencev. S takšnim načinom dela razrednik tudi vpliva na učenčeve
spretnosti vodenja, nastopanja in odnosa do oddelčnih ur (Programske smernice, 2005).

2.7 Opredelitev profesionalnega razvoja učitelja razrednika
Učiteljev profesionalni razvoj je po mnenju Muršak idr. (2011) nekaj, kar se dogaja v
človeku. Vsak učitelj v poklicnem obdobju preide določena obdobja. Vsako obdobje pa ima
specifično vlogo, značilnosti in posledice. Po mnenju avtorjev je osebno učenje nekaj, kar
oblikuje vsak učitelj sam. Za kakovostno opravljanje vloge razrednika je pomemben učiteljev
stalni profesionalni razvoj, ki ga Valenčič Zuljan opredeljuje kot »proces signifikantnega in
vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja
pojmovanja in 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« (Valenčič Zuljan, 2001, str. 7).
Navedena opredelitev velja tudi za profesionalni razvoj učitelja v njegovi vlogi razrednika.
Pri opredelitvi profesionalnega razvoja učiteljev Valenčič Zuljan (1999) navaja dva širša
modela, ki temeljita na različnih epistemoloških izhodiščih:
1. Tradicionalnem pojmovanju poklica, ki se opira na tehnično-racionalno razumevanje
poklicnega delovanja in behavioristični model učenja in pouka.
2. Kritično-refleksivnem pojmovanju učiteljskega poklica, ki temelji na alternativnem
pojmovanju profesionalizma in kognitivno-konstruktivističnem modelu pouka in učenja.
Razlike med obema modeloma so prikazane v Tabeli 1.
Tabela 1: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in kritičnim modelom poklicnega
razvoja
Kritični model
od znotraj – od učitelja
učiteljeva pojmovanja in
pričakovanja
Socialni potek
individualni proces
sodelovalen proces
Časovna dimenzija
dodiplomsko izobraževanje vseživljenjsko
in
občasni
seminarji, izobraževanje
delavnice in
nabiranje
novih idej
Pojmovanje
učiteljeve pasiven – tehnik
aktiven – razmišljujoč in
poklicne vloge
avtonomen profesionalec
Dejavniki
Pobuda
Usmerjenost
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Ravnanje
Procesi mišljenja

rutine,
pridobljene
modelu
racionalno analitični

po rutina in refleksija
racionalno-analitični
intuitivni

in

Vir: Valenčič Zuljan (1999, str. 138)
Tehart (1997, v Valenčič Zuljan, 2001) poudari, da je za učiteljev profesionalni razvoj
potrebno še veliko več kot le dobro poučevanje. Opozarja na dejstvo, da je potreben celoten
kontekst učiteljevega poklicnega delovanja in življenja. Učitelj mora imeti različne
spoznavne, socialne in moralne kompetence, ki mu pomagajo pri profesionalnem razvoju in s
tem prispevajo k dolgoročnemu, kakovostnemu poučevanju. Učitelj, ki se sam razvija bo
lahko v procesu pomagal tudi učencem (Valenčič Zuljan, 2001).
Marentič Požarnik poudarja, da je poklic učitelja najzahtevnejša in najodgovornejša vrsta
poklica. Profesionalnost Hoyle (1989, v Marentič Požarnik, 1993) opredeli kot kvaliteto
profesionalnih znanj, spretnosti in vrednot, vsebovanih v profesionalni praksi, ki se kažejo v
naslednjih lastnostih:









Opravljanje pomembne družbene funkcije.
Visoka raven specifičnega znanja in spretnosti.
Visokošolska ali podiplomska izobrazba.
Oblikovana poklicna etika.
Sposobnost delovanja v nepredvidljivih problemskih situacijah.
Samoizpopolnjevanje ob razmišljajoči analizi lastnih izkušenj.
Precej svobode in avtonomnosti v izbiri delovnih postopkov.
Združevanje v profesionalne organizacije, ki zastopajo interese svojih članov.

Terhart (1997, v Valenčič Zuljan, 2001) razdeli profesionalni razvoj na širši in ožji pomen.
Po mnenju avtorja se v širšem pomenu učiteljev poklicni razvoj začenja z vstopom v proces
izobraževanja in konča z upokojitvijo. V ožjem pomenu pa je po mnenju avtorja učiteljev
poklicni razvoj omejen na poučevanje in na kritična obdobja, v katerih se posameznik razvija,
kar po našem mnenju velja tudi za profesionalni razvoj razrednika.
Učiteljev profesionalni razvoj se tesno povezuje z razvojem učiteljevih kompetenc. Po
Guidelines 2000 (v Javornik Krečič, 2008) naj bi učitelj »razvijal kompetence, ki se nanašajo
na predmet in vsebino poučevanja, kompetence, ki se nanašajo na razred, kompetence, ki se
nanašajo na šolo in kompetence, ki se nanašajo na profesionalnost« (Guidelines 2000, v
Javornik Krečič, 2008, str. 19). Pri kompetencah, ki se nanašajo na profesionalnost, avtor
poudari predvsem učiteljevo odgovornost za zakonske in administrativne dejavnosti in
sposobnosti učitelja za evalvacijo svojega profesionalnega napredka.
Ažman (2012) omenja deset kompetenc obvladovanja razredništva, ki so zapisane tudi v
Programskih smernicah.
»Se zaveda svoje odgovornosti za vzgojno-izobraževalno delo.
Pozna osnove osebnostne dinamike in razvojne značilnosti učencev.
Upošteva individualne razlike med učenci.
Prepoznava posebne potrebe učencev in se odziva nanje.
Ugotavlja potrebe oddelka in posameznih učencev in v skladu s spoznanji oblikuje letni
delovni načrt.
6. Soustvarja kakovostne odnose med učenci, z učenci in s starši.
1.
2.
3.
4.
5.
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7. Načrtuje in izvaja ure oddelčne skupnosti.
8. V sodelovanju z učenci in učitelji oddelka izdela sistem pravil.
9. V sodelovanju z drugimi učinkovito rešuje probleme.
10. Je sposoben raziskovati in evalvirati svoje delo« (Ažman, 2012 str. 179).
Valenčič Zuljan (2001) predstavi šest načel, ki so pomembna pri oblikovanju in spodbujanju
poklicnega razvoja učitelja. Njihovo upoštevanje je pomembno tudi pri spodbujanju
profesionalnega razvoja razrednika.


Učitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega razvoja.

Učiteljev poklicni razvoj je proces, ki poteka od znotraj in temelji na zaupanju v učitelje.
Učiteljev poklicni razvoj spodbuja tisti model, ki izhaja iz učiteljeve definicije učnih potreb,
ki podpira učiteljevo refleksivno ravnanje ter mu pomaga prevzemati odgovornost za svoje
odločitve in ravnanje v razredu (Valenčič Zuljan, 2001).


Celostnost: poklicni razvoj je celosten proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, socialno
in ožjo poklicno raven.

Valenčič Zuljan (2001) poudarja povezanost dimenzij med socialnim, poklicnim in
osebnostnim razvojem profesionalnega razvoja učitelja. Po mnenju avtorice se te dimenzije
prepletajo na različnih nivojih, in sicer na nivoju analize situacije, sledi nivo uvajanja
določene spremembe in nivo utrjevanja spremembe.
Celostni poklicni razvoj po Bellu idr. (1993, v Valenčič Zuljan, 2001, str. 132) je prikazan v
Tabeli 2.
Tabela 2: Celostni poklicni razvoj po Bellu idr. (1993)
SOCIALNI RAZVOJ
Poudarja razvijanje
sodelovanja učeče se šole in
interaktivni
profesionalizem.

POKLICNI RAZVOJ
Povezuje osvetljevanje in
razvijanje pojmov ter
spretnosti ravnanj.

Izolacijo zazna kot oviro,
občuti potrebo po
sodelovanju in
posvetovanju s kolegi.

Analizira situacijo in
razmisli o alternativah
ravnanja.

Izoblikuje si pozitivna
stališča o sodelovanju.

Razvoj ideje in razredne
prakse.
Razjasnjuje pojmovanje o
pouku.
Presoja o novih načinih
poučevanja.
Razvijanje spretnosti za
spodbujanje različnih
aktivnosti učenčevega in
učiteljevega razvoja.

Spodbujanje in uvajanje
sodelovalnih interakcij med
učitelji.
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OSEBNOSTNI RAZVOJ
Zajema razjasnjevaje
posameznikovih misli in
občutkov, izboljšanje
samorazumevanja ter
okvirne poklicne situacije.
Učitelj razrednik zazna in
začuti probleme: učni
neuspeh, vedenjski
neuspeh, odsotnosti,
konflikti v razredu.
Občutenje negotovosti pred
novo metodo.
Razjasnjevanje misli in
občutkov o morebitnih
ovirah: izguba kontrole,
vprašanje discipline,
vodenje učencev, odnosi z
učenci.
Prevzemanje odgovornosti
za svoj poklicni razvoj.
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Omenjena celovitost profesionalnega razvoja učitelja razrednika po mnenju Ažman (2012) se
lahko izkaže kot prednost ali kot ovira. Če učitelj razrednik naklonjen spremembam ali
izboljšavam in osebnostnem razvoju bo razredništvo vzel kot izziv. Nenehno bo poglabljal
svoje strokovno znanje in vedenje. Tako bo tudi spremenil kakšno osebno prepričanje,
moralno presojo ali lastnost. S tem si bo učitelj razrednik razvijal svoj odnos do nečesa ali
nekoga.


Učiteljev poklicni razvoj – proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki obsega tako
razvoj posameznika kot razvoj institucije.

Za učiteljev poklicni razvoj je pomembno, da učitelj ni prepuščen samemu sebi, temveč da
ima možnost za sodelovanje. Pomembno je, da se učitelj navaja na sodelovanje in skupno
delo (Valenčič Zuljan, 2001).


Poklicni razvoj – povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti ravnanja.

Poklicna rast učiteljev poteka na dveh ravneh, in sicer na ravni pojmovanja in na ravni
ravnanj. Poklicni razvoj na ravni ravnanj poteka kot pridobivanje in izpopolnjevanje poklicnih
spretnosti (raven gotovosti in rutine). Poklicni razvoj na področju učiteljevih pojmovanj pa
vsebuje spoznavanje, sprejemanje in ponotranjenje višjih pojmovanj poučevanja in učenja, ki
poteka v procesu izkustveno-konstruktivističnega modela pouka. Po mnenju Valenčič Zuljan
(2001) gre za dve plati istega procesa, ki sta v procesu refleksije med seboj najtesneje
povezani. Pridobivanje novih znanj, informacij, nepričakovanih konfliktnih izkušenj, ki jih ne
moremo vnesti v okvir obstoječih shem, pomeni kognitivni konflikt, ki je lahko izhodišče ali
izziv za posameznikov razvoj.


Profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja.

Življenjski izzivi po mnenju Valenčič Zuljan (2001) lahko spodbudijo posameznikov razvoj.
Kolikšen pa bo razvoj, pa je odvisno od tega, kako se bo posameznik nanje odzval in koliko
bo to celostno izkušnjo osmislil in predelal. Avtorica tukaj poudarja pomen refleksije, ki je
nepogrešljiva sestavina sodobnega pojmovanja ekspertnega delovanja.


Učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec.

Avtonomni učitelj je ozaveščen o sebi kot osebnosti in profesionalcu, je neodvisen v
presojanju, a se obenem zaveda potrebe po medsebojnem kooperativnem sodelovanju in
konstruktivnem reševanju konfliktnih situacij. Valenčič Zuljan (2001) omenja kot poglavitno
sredstvo za uresničevanje učiteljeve strokovne avtonomije, raziskovanje prakse in
medsebojno delovanje ob kolegialni podpori učiteljev.
Razrednik se naj zaveda v kolikšni meri naj obvladuje neko nalogo. Stopnjo zavedanja
usposobljenosti je Batreson (1996, v Ažman, 2012) opredelil na štiri ravni:
1. »Ne vem, da ne vem. Nezavedna usposobljenost pomeni, da razrednik zna opravljati
naloge razrednika in hkrati se težav sploh ne zaveda. Od drugih dobiva tudi negativne
povratne informacije.
2. Vem, da ne vem. Zavestna neusposobljenost pa pomeni, da se razrednik ve, kje ima
težave. Izbere takšne programe dodatnega izpopolnjevanja, ki mu omogočajo
napredovanje na področju, kjer ima težave.
3. Vem, da vem. Zavestna usposobljenost pomeni, da razrednik opravlja svoje naloge
uspešno, želi pa potrditve, da delo opravlja dobro.
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4. Ne vem, da vem. Nezavedna usposobljenost, pomeni, da razrednik dobro opravlja svoje
delo in nima podatkov, zakaj mu uspeva tako dobro razredniško delo. Tega se zave kot
mentor učitelju pripravniku, ko mu razlaga, zakaj in kako naj nekaj stori« (Batreson, 1996,
v Ažman, 2012, str. 179).
Po mnenju avtorice so torej glavna področja razrednikovega dela, za katera se mora
usposobiti:
1.
2.
3.
4.

»Vodenje oddelka.
Vodenje posameznega učenca.
Sodelovanje z različnimi deležniki v šoli in zunaj nje.
Vodenje lastnega profesionalnega razvoja« (Ažman, 2012, str. 174).

2.7.1 Modeli učiteljevega profesionalnega razvoja
Profesionalni razvoj bi moral biti celosten. »Vključevati bi moral predvsem profesionalno
rast, ki zajema ožjo poklicno, osebnostno in socialno dimenzijo ter pomeni napredovanje v
pojmovanjih in načinih ravnanja, z upoštevanjem značilnosti posameznika in okolja ter njunih
vzajemnih vplivov« (Valenčič Zuljan, Blanuša Trošelj, 2014, str. 49). Raziskave, ki jih
omenjata avtorici, na eni strani opisujejo posamezne dejavnike profesionalnega razvoja, na
drugi strani pa se raziskave osredotočajo na kontekst poklicnega delovanja ali možnosti
napredovanja.
Po mnenju Valenčič Zuljan (2001, str. 130) večina faznih modelov poskuša slediti časovni
dimenziji. Pri tem je poudarjen kvantitativen vidik, in sicer število delovnih let. Ob strani pa
ostane kakovost izkušenj. Te izkušnje pa omogočajo verodostojno podlago za določanje in
napovedovanje poklicnega razvoja.
Valenčič Zuljan (2001, str. 130) navaja pomanjkljivosti faznih modelov. Opozarja na
»enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in medsebojne povezanosti dejavnikov znotraj
raziskovanega pojava, kot so delovno okolje, zbornična klim, vloga mentorja«. Različni
raziskovalci nasprotujejo faznim modelom profesionalnega razvoja. Med glavne
pomanjkljivosti faznih modelov Sheridan s sodelavci (2009, str. 7, v Valenčič Zuljan, Blanuša
Trošelj, 2014) pripisuje predvsem dejstvu, da so fazni modeli zastavljeni linearno. Najnovejša
spoznanja namreč opredeljujejo profesionalni razvoj kot kompleksen proces, nepredvidljiv in
odvisen od konteksta. Prav tako isti avtor ugotavlja, da se pri procesih skozi katere se učitelji
profesionalno razvija pozablja na vsebinski pomen veščin. Kljub omenjenim
pomanjkljivostim faznih modelov pa so po mnenju Valenčič Zuljan (2001, str. 130) bistveno
prispevali k osvetljevanju učiteljevega profesionalnega razvoja predvsem:



»Z opredelitvijo elementov, v katerih se učitelj razvija: v načinu zaznavanja in presojanja
situacije, v načinu vodenja razreda, v stopnji zavestnosti učiteljevih odločitev in ravnanja.
S poskusom konkretiziranja teh elementov za različne stopnje razvoja«

Po mnenju Valenčič Zuljan, Blanuša Trošelj (2014) je profesionalno učenje napredovanje v
določenih smereh, po določenih skupnih korakih. Temu dejstvu se najbolje približajo
razvejani fazni modeli. Ti namreč sledijo zaporedju nekih korakov od začetka do eksperta,
obenem pa raziskujejo različne dejavnike in pogoje kakovostnega učenja ter upoštevajo
specifičnosti okolja in posameznika.
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2.7.1.1 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Frances Fuller
Enega izmed prvih empiričnih poskusov opredeljevanja poklicnega razvoja je oblikovala
Frances Fuller (Valenčič Zuljan, 2001). Razvoj učitelja opredeljuje skozi tri faze.
1. Stopnja preživetja
Učitelj se prvič sreča z vodenjem razreda in je usmerjen na vprašanje poklicnega preživetja.
Veenman (1984, v Javornik Krečič, 2008) govori o šoku resničnosti. Učitelj se osredotoča na
svojo vlogo in položaj. Po mnenju Eraut (1997, v Javornik Krečič, 2008) se učitelj
obremenjuje z vprašanji o lastni usposobljenosti, ustreznosti in primernosti:




Kako naj preživim v razredu?
Ali sem sploh primeren za učitelja?
Ali sem dovolj dobro usposobljen?

2. Stopnja usposobljenosti oz. izkušenosti
Učitelj je osredotočen na sam proces poučevanja, oklene se rutine in uporablja tradicionalne
metode poučevanja. Strah ga je novosti. Postavlja si naslednja vprašanja:






Kako naj vzpostavim odnos z učenci?
Kako me vidijo učenci?
Ali me učenci sprejemajo?
Ali sem uspel dobro posredovati učno snov?
Ali sem uspel dobro voditi razred (Eraut, 1997, v Javornik Krečič, 2008)?

3. Stopnja profesionalizma oz. ponovne dovzetnosti za spremembe
Učitelj se usmeri na vpliv, ki ga ima njegovo ravnanje na učence. Želi se rešiti rutine, zato je
dovzeten in pripravljen na novosti. Zaupa v lastne zmožnosti in samo presojo situacije. Po
mnenju Eraut (1997, v Javornik Krečič, 2008) je učitelj »zrel«. Zastavlja si naslednja
vprašanja:





Kakšna je moja vloga pri učenju učencev?
Kako se učenci učijo?
Ali se učenci učijo tisto, kar zares potrebujejo?
Kaj in kako lahko prispevam k spreminjanju učenca (Eraut (1997, v Javornik Krečič,
2008)?

Valenčič Zuljan idr. (2006) poudari, da je kasneje Fullerjeva trifazni model dopolnila in mu
dodala še eno fazo. Ta faza se po mnenju avtorjev nanaša na študente med usposabljanjem na
fakulteti. Za to fazo je značilno realistično doživljanje učencev, hkrati pa imajo študentje
nerealno predstavo o učiteljevi vlogi. Vloge učitelja ne razumejo jasno.
V kasnejših raziskavah F. Fuller in Brown poudarjata, da faze v tem modelu niso čiste in tudi
ne izolirane. Profesionalni razvoj pojmujeta kot konstantno, neprestano učiteljevo
samokonfrontacijo (Kagan, 1992, v Javornik Krečič, 2008).
Po mnenju Valenčič Zuljan idr. (2006) »ostaja pri tem faznem modelu vprašanje splošnosti,
saj ne upošteva razmer, v katerih učitelj dela« (Valenčič Zuljan idr., 2006, str. 31).
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2.7.1.2 Model profesionalnega razvoja po Katz
Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj (2014) si ob linearnih faznih modelih profesionalnega
razvoja postavljata vprašanja o tem, ali so začetniki res tako homogena skupina, ali vsi
pripadniki poklica napredujejo v enakem zaporedju korakov, kako in koliko vplivata na
profesionalni razvoj posamezno delovno okolje, mentor in ali vsi dosežejo najvišjo stopnjo
ekspertnosti.
Podobno kot Fullerjeva je Katz med prvimi oblikovala fazni model profesionalnega razvoja
vzgojiteljev, ki ga lahko primerjamo s profesionalnim razvojem učiteljev. Opredelila je štiri
faze.
1. Faza preživetja.
Ta faza zajema prvo leto poklicnega delovanja. Glavna skrb je opravljanje poklicne naloge.
Učitelj začetnik si zastavlja vprašanja o lastnem delu in poklicni vlogi. Velik pomen daje
sprejetosti med kolegi. Po mnenju Katz (1992) v tej fazi potrebujejo začetniki podporo,
razumevanje in sprejetost. Avtorica tega modela poudari vlogo mentorja. Za profesionalni
razvoj je pomembno tudi redno, načrtno in kontinuirano spremljanje znanja učitelja (Valenčič
Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).
2. Faza konsolidacije ali integriranosti v poklic.
V tej fazi pridobi učitelj višjo stopnjo gotovosti in postane bolj samozavesten. Učitelj
povezuje in sintetizira pridobljene izkušnje. Razmišlja o konkretnih situacijah in postopkih
povezanih s posameznim učencem. Podpora mentorja preraste v medsebojno sodelovanje.
Reflektirajo lastno prakso in jo raziskujejo. V sodelovanju z drugimi pridobivajo odgovore na
postavljena vprašanja (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).
3. Faza obnove.
Učitelj, vzgojitelj občuti utrujenost, zaradi ponavljajočih rutin. Po mnenju avtoric se to že
zgodi po treh, štirih letih delovne dobe. Avtorici svetujeta delavnice, kjer si izmenjajo
vzgojitelji, učitelji izkušnje z drugimi. To jim lahko da nov zagon, nove idejo ter dodatno
motivacijo, da spremenijo in posodobijo svojo prakso (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj,
2014).
4. Faza zrelosti.
V tej fazi vzgojitelji, učitelji zaupajo v lastne sposobnosti poklicnega delovanja. Počutijo se
udobno in dobro v svoji poklicni vlogi in razmišljajo o svojem poklicu in poslanstvu. Ravno v
zadnji fazi je, po mnenju avtorice modela, priložnost za razvoj kompetenc s ciljem doseganja
višje stopnje usposobljenosti (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014).
Po mnenju Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj (2014) je poudarek njenega modela na
»vprašanjih, dilemah in skrbeh, s katerimi se posameznik srečuje v različnih fazah
profesionalnega razvoja in na oblikah učenja, ki so v posameznih fazah profesionalnega
razvoja najbolj funkcionalne« (Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014, str. 47).

2.7.1.3 Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu
Huberman (1992, v Valenčič Zuljan, 1999) je model po F. Fuller razvejal in dopolnil.
Opredeljuje več možnih alternativnih poti, ki vodijo h kvalitativno različnim sklepom
učiteljeve kariere. Valenčič Zuljan (1999) pojasnjuje prednosti takšnega razvejanega modela,
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in sicer je prednost v tem, da ne gre za homogen in enoten proces, ki bi potekal pri vseh
učiteljih po istih poteh. Hubermanov model opredeljujejo kot izredno pomembno delo, ki
zanesljivo in natančno kaže avtentično podobo učiteljeve percepcije realnosti v
profesionalnem razvoju (Javornik Krečič, 2008). Valenčič Zuljan (1999) opozarja na
pomanjkljivosti Hubermanovega modela. Po mnenju avtorice ta model ne opredeljuje
potrebne stopnje in vsebine temeljne poklicne kompetence in jo je učitelj v svojem življenju
dosegel ali pa je ni dosegel. Prav tako avtorica poudarja še drugo pomanjkljivost tega modela,
in sicer Huberman ne opredeli dejavnikov, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj.
1. Faza preživetja in odkrivanja
Huberman jo označuje z opisi, kot so »boleč začetek, napredovanje, negotova zaveza, vstop v
svet dela« (1993, v Javornik Krečič, 2008, str. 26).
2. Faza poklicne stabilizacije in utrditev
Avtor opisuje to fazo kot najbolj univerzalno in splošno fazo, ki jo identificirajo v vseh
poklicih. V tej fazi ločimo dve področji stabilizacije:



v učiteljevi karieri (odločitev za kariero učitelja),
v poučevanju (obdobje razvoja kompetenc).

3. Faza
Po mnenju avtorja tega modela je tudi ta faza razdeljena na dve podfazi:



faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja,
faza vnovičnega samovrednotenja.

Nekateri učitelji v fazi aktivnosti in eksperimentiranja analizirajo in preizkušajo različne
načine svojega ravnanja in svoj vpliv na učence. Značilnost te faze je povečana fleksibilnost,
avtonomnost, učna izkušenost in entuziazem. Vendar pa avtor tega modela opozarja, da
nekateri učitelji v fazi poklicne stabilizacije preidejo v fazo negotovosti (Huberman, 1993, v
Javornik Krečič, 2008, str. 26).
4. Faza
Tudi četrto fazo avtor razdeli na dve podfazi:



Faza jasnosti in vedrine. Tak odnos izhaja iz faze eksperimentiranja, lahko se pojavi po
fazi samoocenjevanja in negotovosti. Zanjo je značilno, da se postopna izguba entuziazma
in energije kompenzira z večjim samozaupanjem in samo sprejemanjem.
Faza konzervatizma. Za to fazo je značilno stabiliziranje, stagniranje in zmanjševanje
poklicnih ambicij (Huberman, 1993, v Javornik Krečič, 2008 str. 26).

Ta model se loči od ostalih, ker Huberman (1993, v Javornik Krečič, 2008, str. 27) označuje
prehode ciklično. Začetne faze predstavljajo aktivno raziskovanje poklica, sledijo obdobja
mojstrstva, moči ali napredovanja. Nato sledi trenutek inventure, ko se začne postopoma pot v
proces umika. Hubermanov model je prikazan na Sliki 1
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Slika 1 Hubermanov model učiteljevega poklicnega razvoja

.

2.7.1.4 Fazni model učiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju
Berliner (1988, 1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006, str. 31) opredeljuje poklicni razvoj glede
na kognicije. Po mnenju avtorja te kognicije usmerjajo učiteljevo odločanje in ravnanje v
razredu. Avtor učiteljev poklicni razvoj opredeljuje v petih korakih:
1. Učitelj novinec, 1–2 leti poklicnega delovanja
Učitelj novinec je v tej fazi osredotočen na spretnosti poučevanja. Ravnanje novinca je togo in
nefleksibilno. To obdobje za učitelja predstavlja stopnjo razvoja, na kateri spoznava cilje
svojega dela in si pridobiva prve konkretne izkušnje s poučevanjem (Berliner (1988, 1992, v
Valenčič Zuljan idr., 2006).
2. Učitelj začetnik, 2–3 leta poklicnega delovanja
Učitelj začetnik v tej fazi integrira posamezne izkušnje z verbalnim znanjem. Ko učitelj
poveže prejšnja znanja in izkušnje ter posamezne sestavine v celoto, se epizodično znanje
razvije v strateško. V tem obdobju učitelj spozna, da pravila nimajo univerzalne vrednosti,
temveč je pomembno pri odločanju in ravnanju poznati kontekst. Učitelj še ni sposoben ločiti
bistveno od manj bistvenega, ni še sposoben selekcioniranja in običajno nima razvitega
poglobljenega občutka odgovornosti za svoja ravnanja, ki je rezultat premišljenega ravnanja
in analiziranja razmer (Berliner (1988, 1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006).
3. Usposobljen učitelj, 3–4 leta poklicnega delovanja
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Na podlagi svojih izkušenj razlikuje bistveno od manj bistvenega. Zaveda se tudi čemu mora
dati prednost in kaj lahko zanemari. Za svoja dejanja je bolj odgovoren, vendar svoje uspehe
in spodrsljaje doživlja čustveno drugače kot učitelj novinec ali začetnik. V tej fazi učitelj
zavestno in premišljeno načrtuje ravnanja, ki pa so usmerjena k jasnim ciljem (Berliner (1988,
1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006).
4. Uspešen učitelj, 5 let poklicnega delovanja
Učiteljeva ravnanja začnejo usmerjati intuicija in znanje. Razmere pri pouku analizira
intuitivno, brez zavestnega napora, vendar celostno. To mu omogoča natančno predvidevanje
in napovedovanje izidov njegovega odločanja in ravnanja v razredu. Še vedno pa je učitelj
zelo previden pri odločanju (Berliner, 1988, 1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006).
5. Ekspert
Po mnenju avtorja te faze ne dosežejo vsi učitelji. Za učitelja eksperta je značilno, da dojema
razmere intuitivno in njegovo odločanje v situacijah ni več analitično. Analitično
razčlenjevanje se pojavi v problematičnih, neobičajnih in nepredvidljivih razmerah. Ekspert je
učitelj tedaj, ko je sposoben oblikovati optimalne učne razmere in hkrati spodbuditi učence k
najboljšim učnim rezultatom. Poučevanje in celotno učiteljevo ravnanje v razredu poteka brez
vidnega napora (Berliner (1988, 1992, v Valenčič Zuljan idr., 2006).

2.7.2 Slovenski fazni model S-model
Javrh (2009) je na temelju dosedanjega raziskovanja o karieri učiteljev ugotovila, da bo
potrebno več storiti za izboljšanje sistemskih pogojev v razvoju kariere, predvsem v zgodnjem
in zrelem obdobju učiteljevega poklicnega življenja. Na podlagi Hubermanovega modela in
empiričnih raziskav na vzorcu slovenskih učiteljev je oblikovala fazni model razvoja kariere
učiteljev, ki ga je poimenovala S-model. Najbolj pomembno je, da S-model nakazuje nujnost
sprememb takrat, ko se razvoj kariere pomika proti manj želeni smeri. Avtorica je tudi
mnenja, da bi morali posebno pozornost nameniti načrtovanju kariere, še posebej če učitelj
zaide v dolgotrajnejše obdobje neugodja in celo nemoči pri svojem delu. Po mnenju Javrh
(2009) S-model nakazuje odgovore, kako so delali in živeli učitelji, ki so v svoji karieri
dosegli sproščenost in zadovoljstvo. Avtorica opredeli karierna obdobja glede na skupno
število let poučevanja v šolstvu, in sicer na zgodnje obdobje (do dopolnjenih 6 let dela),
srednje obdobje (od 7 do 18 let dela) in obdobje izpreganja (nad 30 let dela).
V S-modelu tudi opazimo zaželeno in nezaželeno stran modela in nevtralno poklicno pot.
Zaželena stran je na skrajnem levem loku modela, nezaželena pot pa poteka po liniji
stabilizacije v negotovost, revizijo, v nemoč in zagrenjeno izpreganje. Po mnenju Javrh
(2009) pa nevtralna pot kariernega razvoja predstavlja ugodno uravnovešenje vseh izkušenj in
se izrazi v zrelem obdobju. S tega vidika S-model povzema tri tipične učitelje, ki poučujejo
že dvajset in več let:
1. »Kritični entuziast, ki ohranja mladostno aktivnost, željo po spremembah in se povezuje
vse širše, utrjuje ugled poklica in tudi sam velja za kakovostnega učitelja.
2. Zrelega sproščenega učitelja, ki se osredotoča na delo v razredu in strokovno odličnost in
ohranja pristen, živ stik z učenci.
3. Nemogočega vse bolj zagrenjenega učitelja, ki je izoliran in si želi čim prej izpreči ter
zapustiti poklic« (Javrh, 2009, str. 14).
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Slika 2 Slovenski fazni model S-model (Javrh, 2008, str. 13)

Na Sliki 2 je prikazan slovenski fazni model S-model (Javrh, 2008), ki zajema sledeče faze:
1. Faza preživetja in odkrivanje: soočenje z realnostjo ter iskanje ravnovesja v odnosih s
sodelavci
Učitelj se ukvarja predvsem s seboj, saj se mora soočiti z realnostjo in z vso pestrostjo dela in
življenja šole. Največ napora morajo vložiti ženske, saj morajo najti ravnovesje med
obveznostmi doma in šolo. Po mnenju avtorice je za vsakega učitelja pomemben prvi dan, ko
je mlad učitelj popolnoma sam pred razredom. Učitelji poročajo o prvi zaljubljenosti,
adrenalinskem doživetju, ki je prepleten s strahom, radovednostjo, preizkušanjem itd. V tej
fazi so pomembni tudi odnosi z drugimi sodelavci. Po mnenju avtorice tega modela je mlad
učitelj do njih zadržan in previden. Do starejših sodelavcev čuti spoštovanje. Pomembni so
tudi dobri odnosi z vodstvom šole, predvsem z ravnateljem (Javrh, 2009).
2. Faza stabilizacije: zaupanje vase in oblikovanje lastnega sloga poučevanja ter predaja
učiteljevanju zaradi potrditve
Faza stabilizacije po mnenju avtorice v veliki meri odloča o kakovosti učiteljevega kariernega
razvoja v šolstvu. Učitelj veliko opazuje, eksperimentira, poglablja v stroko, vključuje se v
strokovne kroge zunaj šole in s tem si krepi zaupanje vase. Univerzalna značilnost te faze je,
da se učitelj zasidra in formalno zaposli. Po mnenju avtorice na kakovost razvoja kariere
pomembno vpliv razmerje med domom in delom. Tukaj omenja raziskava, da so nekateri
34

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

učitelji prisiljeni v menjavo službe, zaradi potreb družine. Pomembno vlogo ima tudi v tej fazi
ravnatelj, saj učitelju krepi občutek, da je strokovno ustrezen in da ga potrebuje (Javrh, 2009).
3. Poklicna aktivnost, eksperimentiranje: najlepša leta poučevanja ter študij ali stalno
strokovno izpopolnjevanje v funkciji preseganja težav
V tej fazi je za učitelje značilen aktivizem, predanost delu, uvajanje inovacij ipd. Vse to
sproža po mnenju avtorice intenzivnejše osebno in strokovno zorenje. Učitelj se loteva novih
izzivov, še posebej, če najde primernega partnerja med kolegi sodelavci. Pomemben je odnos
med s sodelavci in ravnateljem. Pozitivni stiki krepijo njegovo suverenost in spretnost
postavljati uresničljive zahteve. Naklonjenost okolja, v katerem dela mu omogoča, da razvije
socialne spretnosti. Po mnenju Javrh (2009) omogoča ta točka razvoja vertikalno
napredovanje. V kolektivu učitelj postane prepoznaven glede svoje delovne zavzetosti,
strokovna znanja in obvladovanja socialnih veščin. Učitelji imajo precej izraženo željo po
nadaljnjem študiju, vendar jim ovire to preprečujejo (Javrh, 2009).
4. Faza negotovosti, revizija: pojemanje prvotnega entuziazma in moči ter tihi dvom o
lastnih kompetencah
Učitelji, ki vstopajo v to fazo, občutijo nezadovoljstvo, strah pred rutino in so kot učitelji
nesrečni. Imajo znake blažje izgorelosti. Učitelji tudi ne morejo najti pristnega stika z učenci.
Razmišljajo o umiku iz poklica. Zahajajo tudi v manjše spore z okoljem. Delo, ki ga dobro
obvladujejo, je postalo rutina (Javrh, 2009).
5. Faza kritična odgovornost: vsestranska ekspanzija v kompetencah poučevanja in javna
angažiranost
Če primerjamo Hubermanov model s slovenskim S-modelom lahko ugotovimo, da je
poudarjena lastnost slovenskih učiteljev kritična odgovornost. Kritične odgovornosti
Hubermanov model ne zazna. Učitelj se v tej fazi maksimalno razdaja in jasno doživlja svoje
poslanstvo. Stik z učenci je tesen in živ. Nadaljnje strokovno izobraževanje je pokazatelj
njegovega strokovnega napredka. Učitelji glasno izražajo svoja stališča o dogajanju v šolstvu
in to doživljajo kot moralno dolžnost (Javrh, 2009).
6. Faza sproščenosti: pristen stik z učenci kljub letom in napredovanje v notranje kroge
odločanja
Kljub dvajsetim letom delovne dobe učitelji še vedno iščejo pozitivne potrditve, nove izzive
in nova iskanja. Odnose opredeljujejo izkušenost in prava mera. Stik z učenci je pristen. V tej
fazi avtorica opazi naravno potrebo po mentorstvu. Najpomembnejši temi za učitelja sta
medosebni odnosi in kariera. Avtorica tudi poudari, da teme o njegovih težavah in problemih
z zahtevnejšimi učenci postanejo prevladujoča vsebina njegovih pogovorov z domačimi. Prvič
čuti učitelj znake staranja in zato tudi ukrepa (počitek, sprostitev …). Avtorica omenja
Razdevšek Pučko (2002), ki pravi, da učitelji vidijo novo poglavje v razvoju kariere v
projektih zunaj poučevanja ali pa v študiju. Učitelji skrbijo za korektnost odnosov v kolektivu
(Javrh, 2009).
7. Faza nemoči: izgorelost in poklicna izpetost ter zapiranje in distanciranje v odnosih in v
stroki
V tej fazi se učitelj počuti zgaran, izgorel in občuti vpliv starosti. Mučijo ga problemi z
zdravjem, pa tudi nezadovoljstvo in kritizerstvo. Zanimanje učitelja je usmerjeno v
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upokojitev. Avtorica sem uvršča ležerne učitelje, ki delajo z rutino in preudarnostjo. Krepijo
se nostalgija in nezadovoljstvo. Svoj karierni razvoj vidi tudi zunaj poklica (Javrh, 2009).
8. Faza izpreganje: izpopolnjenost nasproti zagrenjenosti
Avtorica opredeli to fazo na dva dela:




Sproščeno izpreganje. Po mnenju avtorice tega modela sproščeni učitelji občutijo prvi
dejavnik vpliv let. Pa vendar poskrbijo, da so vitalni, da ohranjajo dobro intelektualno
kondicijo in pešanje moči ne izpostavljajo pred delavci. Njihovo izpreganje je vitalno
izpreganje. Drugi dejavnik, ki ga omenja avtorica, pa je, da učitelj že ureja strokovno
zapuščino, ki bo koristila mlajšim kolegom. V tej fazi učitelji tudi načrtujejo, kako naprej
v upokojitvi in da bodo aktivni tudi v tretjem življenjskem obdobju.
Zagrenjeno izpreganje. Učitelj se počuti zgaranega, nezadovoljnega, izdaja ga zdravje in
s tem se veliko ukvarja. Težko pričakuje upokojitev, saj je izžet. Kot strokovnjak je
zagrenjen in kritizerski. O sebi nima pozitivne podobe. V tretjem življenjskem obdobju ne
načrtuje strokovne aktivnosti (Javrh, 2009).

2.8 Dejavniki razrednikovega profesionalnega razvoja
Učitelj razrednik mora po besedah Javornik Krečič (2008) imeti priložnost in podporo, da si
zastavi naslednja vprašanja in nanje poišče odgovore.






Zakaj bi spreminjal svoje delo?
Kaj bi spremenil?
Kako bi to naredil?
S kom bi sodeloval?
Kako bi spremembe ovrednotil?

Takšna vprašanja si po mnenju Ažman (2014, v Javornik Krečič, 2008, str. 31) lahko zastavi
učitelj v šoli, kjer si takšna vprašanja zastavljajo tudi drugi učitelji, vodstvo šole, širše okolje
pa mora to podpirati in vzpodbujati.
Ažman (2012) deli dejavnike razrednikovega profesionalnega razvoja na notranje (kognitivni,
socialni in čustveno-motivacijski vidiki osebnosti) in zunanje dejavnike (vpliv okolja).
Javornik Krečič (2008):



med notranje dejavnike uvršča učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije;
med zunanje dejavnike pa uvršča tudi različne oblike formalnega izobraževanja in
izpopolnjevanje učiteljev in neformalne vplive, kot so klima na šoli in vpliv staršev.

2.8.1 Notranji dejavniki- učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne
teorije
Valenčič Zuljan idr. (2006) opredeli učiteljev profesionalni razvoj, ki poteka na dveh nivojih,
in sicer:
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»na nivoju pojmovanj, ki jih razumemo kot oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v
posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij
in spoznanj s fenomenom pojmovanja in ima vlogo kompasa v posameznikovem
življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, interpretacije in
delovanja posameznika;
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na nivoju ravnanj, v pridobivanju in izpopolnjevanju profesionalnih spretnosti (raven
gotovosti in rutine)« (Valenčič Zuljan idr., 2006, str. 34).

Valenčič Zuljan (2001) pojmovanja opredeljuje kot osebni, implicitni konstrukt, ki se
oblikuje v posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj,
doživetij, spoznanj ter deluje kot kompas v posameznikovem življenju in delovanju
posameznika« (Valenčič Zuljan, 2001, str. 134).
Torej gre za dve plati istega procesa, ki sta si med seboj povezana. Učiteljeva pojmovanja
vodijo posameznikovo akcijo in interpretacijo, akcija – učiteljevo ravnanje – pa pomeni
izhodišče za razmišljajočo analizo, ki je namenjena ozaveščanju pojmovanj za izboljšanje
pedagoške akcije. »Pridobivanje novih informacij, nepričakovanih konfliktnih izkušenj
predstavlja kognitivni konflikt, ki je lahko izhodišče ali izziv za posameznikov razvoj, vendar
le če pride do transformacije in predelave izkušenj« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 78).
»Profesionalni razvoj na področju učiteljevih pojmovanj vsebuje spoznavanje, sprejemanje in
ponotranjenje višjih pojmovanj poučevanja in učenja, ki poteka v procesu izkustvenokonstruktivističnega modela pouka« (Valenčič Zuljan, 2012. str. 78).
Po mnenju Javornik Krečič (2008) ponazarjajo vpliv učiteljevih pojmovanj in prepričanj na
njegova razmišljanja, doživljanja in ravnanja nekateri modeli.
Enega izmed modelov sta oblikovala Clark in Petersen (1986, v Valenčič Zuljan, 1999).
Oblikovala sta model medsebojne povezanosti in sovplivanja med učiteljevimi kognitivnimi
procesi in učiteljevim ravnanjem in tudi posledicami učiteljevega ravnanja. Avtorja
poudarjata, da gre pri učiteljevih kognitivnih procesih za krožno sovplivanje med učiteljevim
načrtovanjem, odločanjem in učiteljevimi prepričanji, pojmovanji in implicitnimi teorijami.
Po mnenju Valenčič Zuljan (1999) gre znotraj učiteljevega delovanja in zaznavnih rezultatov
krožno sovplivanje med:




ravnanjem učitelja,
ravnanjem učencev,
rezultati učencev (Valenčič Zuljan, 1999, str. 2).

Na Sliki 3 si poglejmo shematično obliko tega modela.
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Slika 3 Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja (Clark in Petersen, 1986, v
Valenčič Zuljan, 1999)

Korthagen (2009) je definiral bistvo t. i. dobrega učitelja in razvil celovito sliko učiteljskega
poklica. Opredeli ga kot slojevitost profesionalnega delovanja. Oblikoval je model čebule.
Model predstavlja jedro pristopa k učenju, ki poudarja prizadevanje za skladnost šestih plasti.
Te plasti avtor označi kot okolje, vedenje, kompetence, prepričanja, identiteta in najgloblje je
poslanstvo učitelja. Torej plasti, ki so v globljih plasteh čebule, predstavljajo človekov
občutek identitete in poslanstva. Plasti čebule so med seboj odvisne. V iskanju povezanosti
med njimi spodbujamo in poglabljamo profesionalno refleksijo (Korthagen, 2009).
Iz Slike 4 je tudi razvidno, da je najgloblje v modelu postavljeno učiteljevo poslanstvo,
oziroma, kot ga opredli Ivanuš Grmek (2009), učiteljeva osebnost. Ta je po mnenju avtorice
tudi najtežje dostopna učiteljevemu spreminjanju. Sledi poklicna identiteta ter pojmovanja in
prepričanja učitelja. Prepričanja so po mnenju avtorice naše osebne ideje o nekem pojavu,
pogosto so čustveno in vrednostno obarvane, ne povsem zavestne, jasne in logične. Učiteljeva
pojmovanja o učenju, poučevanju in znanju tudi močno vplivajo na učiteljeve odločitve.
Vplivajo tudi na to, katere svoje zmožnosti bo učitelj razvijal in uveljavljal. Avtorica tudi
poudari, da proti površini tako imenovane čebule so kompetence učitelja ter na površini
čebule učne metode in tehnike dela. Na zunanjem delu pa so vplivi okolja.
Avtorica tudi poudari, da prepričanja in pojmovanja učiteljev pomembno vplivajo na
učiteljevo profesionalno delovanje in predstavlja vodilo oziroma niz strategij za pedagoško
ravnanje.
Na Sliki 4 si poglejmo model postopnega spreminjanja.
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Slika 4 Model čebule, ki označuje slojevitost učiteljevega dela (Korthagen, 2009)

Schein (1998, v Javornik Krečič, 2008) opisuje model, kaj se dogaja v učitelju v neki
konkretni situaciji, preden se nanjo odzove. Avtor poimenuje model ORJI. O (observation),
učitelj situacijo najprej opazuje, za tem se nanjo (emocionalno) odzove R (reaction). Na
temelju zaznave in lastnega doživljanja situacijo analizira, predeluje in presoja J (judgement).
Na situacijo se odzove oziroma intervenira z namenom, da bi povzročil želeno spremembo I
(intervene).
Iz Slike 5 vidimo, da učitelj določeno situacijo zazna ali pa jo opazuje ter se nanjo
emocionalno odzove. Učitelj na temelju zaznave in lastnega doživljanja to situacijo tudi
analizira, predeluje in presoja. Šele ko to situacijo analizira, se nanjo tudi odzove oziroma, kot
pravi avtor, intervenira z namenom, da bi povzročil želeno spremembo. Na učiteljevo zaznavo
in presojo bistveno vplivajo njegova prepričanja, pričakovanja, predsodki in vse to predstavlja
nekakšen filter na nivoju zaznave situacije, ki pa nikoli ni povsem natančna, saj je naš
nevronski sistem proaktiven (Schein, 1998, v Javornik Krečič, 2008).
Slika 5 prikazuje intrapsihične procese, ki potekajo v učitelju od zaznave situacije do akcije
intervencije.
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Slika 5 Cikel ORJI-intrapsihični procesi v učitelju od zaznave situacije do ravnanja (Schein
1998)

Marentič Požarnik (1993) je mnenja, da »učitelj v razredu ne rešuje sprotnih problemov na
podlagi teoretičnih spoznanj, ampak reagira intuitivno, po občutku, torej na podlagi
subjektivnih teorij oziroma nakopičenih izkušenj« (Marentič Požarnik, 1993, str. 14).
Po mnenju Javornik Krečič (2008) je pomembno, da učitelj spreminja svoja pojmovanja in se
tako poklicno spreminjajo z zavestnim sistematičnim konstruiranjem pomena. To pripelje do
preoblikovanja izkušenj in pojmovnih okvirov.
Keiny in Dreyfus (1989, v Valenčič Zuljan, 2012) opisujeta učiteljevo spreminjanje skozi tri
faze:
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»Učinek šoka. Učitelj spozna, da sta njegovo dosedanje znanje in usposobljenost
nezadostna za reševanje problemov v razredu.
Refleksija prakse. Pomembno je, da učitelj poglobljeno spoznava načine svojega dela in
svoje delo poglobljeno analizira. Tukaj ima pomembno vlogo tretja oseba.
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Pridobivanje novega znanja. V tej fazi učitelj postopoma pridobiva nova znanja skozi faze
akcije in refleksije« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 79).

Ažman (2012) med kognitivne dejavnike razrednikovega profesionalnega delovanja uvršča
znanje in veščine ter spretnosti obvladovanja razredništva. Sem spadajo:




stili vodenja razreda,
veščine vodenja,
poznavanja samega sebe ipd.

Po mnenju avtorice lahko te naloge obvlada razrednik s pomočjo jasno opredeljenih načel
delovanja. Razrednik načrtuje, čemu bo dajal prednost, katere konkretne cilje si bo zastavil in
zakaj ter kako bo spremljal procese in dosežke, kaj bo spreminjal ipd. (Ažman, 2012).
Med socialne dejavnike pa avtorica uvršča »socialne veščine, odnose z drugimi, komunikacijo
in spretnosti pri reševanju problemov in konfliktov« (Ažman, 2012, str. 175).
Po mnenju Ažman (2012) čustveno-motivacijski dejavniki vključujejo pojmovanja (stališča in
prepričanja) o vlogi razrednika in učenca, učenju, vzgoji ipd. Avtorica poudari, da je
pomembno, da razrednik pozna, razmišlja o njih in jih po potrebi spreminja. Skladnost
razrednikovih vrednot z vrednotami šole in učencev olajšuje vodenje oddelka. Neskladja, do
katerih tudi prihaja, pa mora razrednik znati reflektirati. »Pomembno je, da je razrednik
zadovoljen s svojim poklicem in da je motiviran za opravljanje razredništva. Vse to prenaša
razrednik na svoje učence, kar vpliva na razredno vzdušje, na odnos otrok do predmetov, ki
jih razrednik uči, na odnos do odraslih oseb in avtoritet« (Ažman, 2012, str. 175).

2.8.2 Zunanji dejavniki razrednikovega profesionalnega razvoja
K zunanjim dejavnikom profesionalnega razvoja razrednika uvrščamo začetno izobraževanje,
pripravništvo, mentorstvo in strokovni izpit, stalno strokovno izpopolnjevanje, supervizijo,
kolegialno sodelovanje, refleksijo, branje strokovne literature in akcijsko raziskovanje in jih
bomo v nadaljevanju podrobneje opisali.

2.8.2.1 Začetno izobraževanje
Ob dejstvu o zahtevnosti učiteljeve vloge so se v večini razvitih dežel odločili že sredi
devetdesetih let, da dvignejo izobraževanje učiteljev na univerzitetni nivo. Marentič Požarnik
(1993) je mnenja, da se učiteljev profesionalni razvoj začne že v času študija (Marentič
Požarnik, 1993).
Pomembne spremembe položaja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja (spremenjene
vrednote, globalizacija življenja in gospodarstva, nova informacijska in komunikacijska
tehnologija) vplivajo na strokovne naloge in vloge učiteljskega poklica. To dejstvo pa terja
obsežne reforme na področju vzgoje in izobraževanja in usposabljanja in na področju
izobraževanja učiteljev (Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju učiteljev, 2001). V tej isti
knjigi je tudi zapisano, da je potrebno imeti izobraževanje učiteljev za:



odprt in dinamičen sistem ter
del trajnega procesa.

»Izobraževanje učiteljev mora zagotoviti tudi oporo profesionalnemu razvoju učitelje v vseh
obdobjih njegove poklicne poti« (prav tam, str. 15). Omenjeno je tudi, da se kontinuiran

41

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

profesionalni razvoj začne z začetnim izobraževanjem učiteljev, ki ga sestavljajo med seboj
tesno povezane sestavine:





»začetno izobraževanje učiteljev,
uvajanje v delo,
stalno strokovno izobraževanje in
nadaljnje izobraževanje« (prav tam, str. 15)

Poudarjeno je tudi, da je »potrebno kontinuiran profesionalni razvoj povezovati z inovacijami
v vzgoji in izobraževanju, razvojem in izboljšavami v šolah ter raziskavami v vzgoji in
izobraževanju« (prav tam, str. 15).
Valenčič Zuljan (1999) meni, da lahko zasledimo različne klasifikacije modelov poklicnega
izobraževanja, ki različno opredeljujejo odnos med teorijo in pedagoško prakso in so tesno
povezani s paradigmami pedagoškega raziskovanja. Po mnenju avtorice ravno rezultati
pedagoškega raziskovanja pomenijo smernice za usposabljanje učiteljev. Tako Valenčič
Zuljan (1999) povzema Zeichenerja (1986), ki predstavi model poklicnega izobraževanja
učiteljev. Model poklicnega izobraževanja učiteljev je predstavljen v Tabeli 3.
Tabela 3 Modeli poklicnega izobraževanja, povzeti in prilagojeni po Zeichenerju (1986, v
Valenčič Zuljan, 1999, str. 150)
Model ali usmeritev
izobraževanja učiteljev

Prevladujoče
pojmovanje
učiteljeve vloge

Kurikulum

Behavioristični
(vedenjski model)

Učitelj kot mojster

Sprejet in
podrobno definiran

Tradicionalni model
Vajeništvo

Učitelj kot mojster

Sprejet, vendar ni
podrobno definiran

Personalistični model

Učitelj kot
učinkovita oseba

Odnos do obstoječe
institucionalne
oblike in
socialnega
konteksta šolanja
Gotovost,
neproblematičnost,
nespremenljivost
Gotovost,
neproblematičnost,
nespremenljivost
Gotovost,
neproblematičnost,
nespremenljivost

Refleksiven –
usmerjen v
spodbujanje
(učiteljeve)
psihološke zrelosti
Učitelj kot nosilec
Refleksiven –
Negotovost in
 Kognitivnopoklicnih odločitev združuje
problematičnost
konstruktivistični
poučevanje in
model
raziskovanje
 Raziskovalno
(odločitve glede
usmerjen model
poučevanja
 Model kritične
usmerjajo k
pedagogike
razvoju
kurikuluma)
Behavioristični model izobraževanja je temeljil na raziskovalni paradigmi proces-produkt.
Ugotoviti je poskušala povezavo med učiteljevim vedenjem in učenčevimi dosežki. Ti
dosežki so bili merjeni s standardiziranimi testi znanja. Vse to je bilo podlaga za
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izobraževanje in treniranje študentov prihodnjih učiteljev in postopkih učinkovitega
poučevanja (Valenčič Zuljan, 1999).
Tradicionalni model izobraževanja pa v ospredje postavlja izkušenega učitelja, ki je zgled
zbrane modrosti. Študent najpogosteje z opazovanjem, posnemanjem in praktično vajo
celostnih dejavnosti pridobi rutine in postopke, ki so opredeljeni kot odlike dobrega učitelja.
Po mnenju avtorja je ta model usmerjen v oblikovanje učitelja kot mojstra. Pomembno vlogo
imajo tudi vse praktične oblike izobraževanja tudi strnjena pedagoška praksa, hospitacije in
nastopi (Valenčič Zuljan, 1999).
Personalistični model izobraževanja daje v ospredje po besedah Fullerjeve pomoč študentov
v času šolanja, da si lahko študentje razjasnijo vprašanja, ki se pojavljajo na prvi stopnji
poklicnega razvoja in tako napredujejo k zrelejšemu razmišljanju. Pomembno je, da študent
razmisli in presodi, ali in koliko učiteljski poklic ustreza njegovi osebnosti. Hkrati pa je
pedagoška praksa čas, ko bi se naj spremenili latentne študentove zaznave in pojmovanja.
Izobraževanje učiteljev je torej oblika osebnostnega razvoja odraslega, bistveno merilo pa je
psihološka zrelost (Valenčič Zuljan, 1999).
Kognitivno-konstruktivistični model izobraževanja poudarja študentovo vlogo in upošteva
njegove interese in potrebe. Vendar je za ta model značilna tudi problemska usmerjenost,
pomembna je stopnja refleksije. Pedagoška praksa je namreč nekakšen laboratorij za učenje in
je usmerjena v kritično opazovanje lastne vloge in drugih pedagoških pojavov (Valenčič
Zuljan, 1999).
Za pridobivanje kompetenc razrednika se nam zdi najprimernejši kognitivno
konstruktivističen model izobraževanja (po Zeichnerju). Pomembno je, da si študenti že v
času študija pridobijo znanja o razrednikovi vlogi in spretnosti, ki so potrebne za opravljanje
nalog razrednika.
Kalin (2004) kritično zapiše, da študentje v času svojega študija na fakulteti niso deležni
usposabljanja za vlogo razrednika. Avtorica predvideva, da bodo bodoči razredni učitelji
uspešno opravili vlogo razrednika že s tem, da jih bodo na fakulteti dobro strokovno
usposobili in da bodo kot odrasli, zreli ljudje znali reševati probleme, s katerimi se bodo
srečevali pri opravljanju nalog razrednika. V raziskavi, ki jo je opravila avtorica, so bili
razredniki v večini mnenja, da v času svojega izobraževanja niso bili dobro pripravljeni na
vlogo razrednika in priznavajo, da so v času svojega študija prejeli premalo praktičnega in
teoretičnega znanja v zvezi z razredništvom.
V Evropi in v svetu je po besedah Cvetek (2002) vse pogosteje pedagoška praksa, v času
študija, razumljena kot izkustva študentov, ki na osnovi kritičnega premisleka, preverjajo
podane teorije in tako gradijo svoje profesionalno znanje.
Juriševič (1997) je opravila raziskavo, v kateri je ugotavljala kakšna pričakovanja imajo
bodoči učitelji razrednega pouka, do pedagoške prakse. Raziskava je pokazala, da je narava
razumevaj učenja in poučevanja pri študentih še zelo enostavna brez globlje refleksije.

2.8.2.2 Pripravništvo, mentorstvo in strokovni izpit
Ažman (2012) poudari, da ima v času pripravništva mladi učitelj možnost spremljati delo
mentorja razrednika. Če pa ni njegov mentor razrednik, pa ga po mnenju avtorice lahko
priporoči drugemu kolegu, ki je razrednik. Ta mu omogoči vpogled v delo razrednika.
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Na razvoj kompetenc razredništva ima pomembno vlogo mentor. Smith in West-Burnham
(1995, v Valenčič Zuljan idr., 2006) navajata naslednje osebnostne in strokovne kvalitete, ki
bi jih naj imel učitelj mentor:












»je izkušen učitelj in dober strokovnjak za poučevanje svojega predmeta;
je spoštovan kolega in ni nujno, da je najboljši praktik;
je učitelj, ki dobro pozna šolo in šolski sistem;
je človek, ki je v sistemu napredovanja dosegel določen položaj;
je empatičen vzgojitelj;
je dober reševalec problemov;
je jasni, racionalni mislec;
je oseba z visoko samomotivacijo, ki zna motivirati druge;
je oseba, ki v kritičnih situacijah ohrani mirno kri in ustrezno ukrepa;
je oseba, ki je dobro organizirana;
je oseba z dobrimi komunikacijskimi sposobnostmi« (Valenčič Zuljan idr. 2006, str. 51).

Mentor po mnenju Valenčič Zuljan idr. (2006) lahko opravlja svojo vlogo na direktiven ali
nedirektiven način. Direktiven način pomeni, da ta strategija izhaja iz razumevanja
poučevanja kot veščine, ki se je vsakdo lahko nauči s treningom. Mentor je namreč postavljen
v vlogo eksperta, ki pozna rešitev in njegova naloga je, da pripravnika nauči pravilno izvajati
strokovne naloge. Nedirektiven način pa pomeni, da te strategije izhajajo iz drugačnega
razumevanja pedagoškega dela. Tukaj imajo pomembno vlogo učiteljeva stališča, vrednote in
prepričanja ter osebnostne lastnosti. Mentor je izkušen strokovnjak, ki razume probleme
poglobljeno in ima razvit obsežen repertoar strategij, katere intuitivno kombinira glede na
potrebe trenutne situacije (Valenčič Zuljan idr. 2006).
Mentorstvo razrednika je po mnenju Ažman (2012) odličen način, da lahko razrednik
reflektira svoje izkušnje, uredi svoje znanje in pomaga pripravniku. Po mnenju avtorice to
pozitivno vpliva na profesionalno rast razrednika. Tudi Pušnik idr. (2000) v raziskavi
ugotavljajo, da je mentorjeva vloga v času pripravništva velika. Učitelji so v tej raziskavi
ugotavljali, da so se veliko naučili od svojega mentorja v času pripravništva.
Fullerton in Malderez (v Valenčič Zuljan idr. 2006) predstavljata model mentorjeve vloge.
Mentorjeva vloga in posamezne aktivnosti so predstavljene v Tabeli 4.
Tabela 4 Mentorjeve vloge in posamezni vlogi pripadajoče aktivnosti
VLOGA
1. model

AKTIVNOSTI
 Daje navdih.
 Predstavlja model predanosti poklicu in vseživljenjskemu
učenju.
 Prikazuje profesionalno ravnanje in razmišljanje.

2.

 Pokaže pripravniku možnosti vključevanja v socialno mrežo.
 Pomaga pripravniku uporabljati šolsko profesionalno kulturo.

Vključevanje v šolsko
kulturo
3.
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 Odpira vrata.
 Pripravnika predstavi pravim ljudem.
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Sponzor

 Uporablja njihovo socialno moč (sposobnost doseči, da se
stvari zgodijo) v dobro pripravnika.

4.

 Je nenehno prisoten.
 Zagotavlja varne pogoje za to, da si pripravnik da duška, da
izrazi svoja čustva.
 Posluša in reflektira slišano z namenom razbremeniti
pripravnika.

Podpornik

5.
Izobraženec

 Posluša in reflektira slišano z namenom artikulacije idej.
 Načrtno organizira primerne priložnosti za pripravnikovo
učenje.
 Sodeluje pri doseganju ciljev strokovnega razvoja pripravnika.

Vir: Fullerton in Malderez v Valenčič Zuljan idr. 2006, str. 53.

2.8.2.3 Stalno strokovno izpopolnjevanje
Izobraževanje učiteljev je nedokončan proces in po mnenju Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009)
je učitelj »doživljenjski« učenec.
Njegov profesionalni razvoj se začne z začetnim izobraževanjem, uvajanjem v delo in
nadaljnjim strokovnim izpopolnjevanjem (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi,
2001).
Za opravljanje vseh nalog, s katerimi se srečajo učitelji na svoji profesionalni poti, si vsega
znanja ne morejo pridobiti v času študija in pripravništva. Učitelji se morajo izpopolnjevati v
celotni svoji profesionalni karieri. Brez neprestane refleksije svojega dela in ob upoštevanju
sprememb na strokovnem področju in v celotni družbi ter brez stalnega usvajanja novega
znanja se strokovni delavci ne morejo prilagajati spremembam niti izpolniti visokih
pričakovanj, ki jim jih predstavlja družba. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji izpostavlja (2011) dve vlogi strokovnih delavcev v družbi znanja.



Strokovni delavec naj bi bil predvsem spodbujevalec kakovostnega znanja učencev,
njihovih ustvarjalnih potencialov in s tem promotor družbenega napredka.
Obenem pa naj bi bil tudi blažilec socialnih razlik in naj bi omogočal učencem razvoj
njihovih potencialov, tako da bi pri pedagoškem delu upošteval njihove individualne
posebnosti.

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje naj bi strokovnim delavcem omogočal kakovostno
opravljanje pedagoškega poklica. Strokovnim delavcem mora biti omogočeno dovolj časa za
njihov profesionalni razvoj. Učitelji morajo spoznati pomembnost pridobivanja novega
znanja, ravnatelj pa jim mora to omogočiti. Dodatno znanje, ki ga pridobi učitelj, mora biti
ustrezno ovrednoteno. Učiteljem je treba omogočiti, da se lahko vključujejo v različne
raziskovalne projekte in sodelujejo z raziskovalnimi inštitucijami (Bela knjiga o vzgoji in
izobraževanju v Republiki Sloveniji izpostavlja 2011).
Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) opozarjata na dejstvo, da mora načrtovanje stalnega
strokovnega izpopolnjevanja biti načrten proces, ki upošteva okoliščine, potrebe, cilje in
sredstva.
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Anderson (1991, v Javornik Krečič, 2008, str. 40) opozarja na dejstvo, da ima stalno
strokovno izpopolnjevanje pri učiteljevem spreminjanju veliko vlogo. Avtor poudari, da bo
uspešno in učinkovito takrat, kadar bo; izhajalo in zadovoljevalo potrebe, ki so jih zaznali
učitelji sami; povezano s tistim, kar učitelji že vedo in kar v resnici tudi naredijo; vključevalo
različne dejavnosti in omogočalo različne izkušnje; omogočalo aktivno vključevanje učiteljev
in ne samo poslušanje strokovnjakov; opogumljalo učitelje, da uporabijo to kar se učijo v
svojih razredih in vzpodbujalo proces poskusi-ovrednoti-spremeni-še poskušaj.
Marentič Požarnik idr. (2005), v svoji evalvacijski študiji ugotavlja, da večina učiteljev meni,
da jim seminarji dajo teoretično znanje in seznanitev z novostmi. Le 13 % učiteljev pa to
pridobljeno znanje uporabi v praksi.
Tudi za uspešno delo razrednika se po mnenju Ažman (2012) mora razrednik ustrezno
usposobiti. Stalno strokovno izpopolnjevanje je priložnost, da si lahko razrednik pridobi
ustrezna znanja, ki jih potrebuje za uspešno in strokovno vodenje razreda.

2.8.2.4 Supervizija
»Vsak učitelj je sam odgovoren za svoje zdravje in duševno ravnovesje. Zelo pomembno je,
da učitelji pravočasno prepoznajo znake stresa in da si poiščejo ustrezno pomoč. Velikokrat
samo kolegialni pogovor ni dovolj, temveč je potreben daljši sistematični supervizijski
proces, ki pomaga odkrivati napake in vodi v profesionalno ravnanje« (Rupar, 2000, str. 67).
Tako Bečela (2014) opredeli supervizijo kot profesionalno metodo, ki je namenjena vsem
strokovnjakom na različnih področjih dela, kjer je odnos do človeka bistvena sestavina
delovnega procesa (učiteljem, vzgojiteljem, strokovnim delavcem …). Bistvena značilnost
razvojno edukativnega modela je v tem, da omogoča strokovnjakom nenehno učenje o sebi in
o svojem strokovnem delu. Gre za integracijo znanj in spretnosti profesionalnega in osebnega
razvoja strokovnjaka. Vsebina supervizije je odvisna od ciljev udeležencev. Usmerjena je
lahko na osebo (supervizanta), na delo oz. konkretno nalogo, na metodo dela ali na delovanje
institucije. Vsak problem se v superviziji analizira na kognitivni, vedenjski in emocionalni
ravni. Supervizija je strokovnim delavcem lahko spodbuda za učenje, opora pri prenašanju
obremenitev, usmerjanje pri profesionalnem ravnanju in varovalo pred stresom in rutinskim
delom (Bečela, 2014).
Kobolt (1992) pa ugotavlja, da je supervizija odprta refleksija o lastnem poklicnem
udejstvovanju, ki temelji na komunikaciji in se izogiba klišejskim sodbam. Pri tem gre za
ozaveščanje lastnih miselnih strategijah in hkrati za zavestno odločanje za spremembe v
svojem delu.
Rupar (2000) pa pojasni, da je cilj supervizije v šoli izboljšati celoten vzgojno-izobraževalni
proces. Tukaj avtorica poudari, da supervizija pomaga učiteljem reflektirati njihovo prakso,
ugotoviti kako učijo, izboljšati samopodobo in zvišati profesionalno kompetenco. S pomočjo
supervizije učitelji podelijo svoje znanje z drugimi učitelji. Vse to pa je po mnenju avtorice
mogoče le, če imajo učitelji posebne možnosti za delo v šoli, ustrezno klimo in kulturo šole in
željo ter naklonjenost učiteljev za spremembe.
Tudi Rupnik Vec (2005) poudari cilj supervizije, ki je po njenem mnenju vedno enak, in sicer
raziskati možnosti, odkriti najboljšo ali trenutno najsprejemljivejšo rešitev, se razbremeniti.
Torej je supervizija po mnenju avtorice ena od možnosti, ki omogoča sistematično
raziskovanje različnih vidikov dogajanja ter odkrivanje raznovrstnih možnosti ravnanja.
Supervizija je tudi oblika strokovne podpore strokovnemu delavcu, ki se odvija v skladu s
temeljnimi načeli procesnega svetovanja (Rupnik Vec, 2005).
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Rupar (2000) omenja, da je izkušenjsko učenje podlaga supervizije. Marentič Požarnik
(1987) navaja Kolba, ki meni, da je učenje cikličen proces, v katerem se vrstijo oziroma
prepletajo štiri aktivnosti. To so izkušnja, refleksija, abstraktna konceptualizacija in aktivno
eksperimentiranje. Kolb (v Rupar, 2000) definira izkustveno učenje kot proces, v katerem se
znanje ustvarja prek transformacije izkušenj. Torej sta po mnenju avtorice v prvi fazi,
temeljna prvina izkušnja in njena transformacija. Druga faza je primerjava te izkušnje s
preteklimi izkušnjami ter izkušnjami drugih članov skupine. Tukaj strokovni delavec išče
povezave z znanjem, teorijami, stališči in vrednotami. Ravno v tej fazi prihaja do novih
spoznanj. Naslednja faza je preizkušanje teh novih spoznanj v praksi in s tem se po mnenju
avtorice zaključi cikel učenja ter se istočasno nadaljuje z novo konkretno izkušnjo (Rupar,
2000).
Prav tako avtorica tudi poudarja, da supervizijska srečanja vedno potekajo vzporedno z
delom, saj po njenem mnenju tako nenehno poteka proces učenja. Odločitev v vključitev v
supervizijo je vedno prostovoljna. V nasprotnem primeru učenje ne steče. Strokovni delavci
skupaj s supervizorjem sodelujejo in načrtujejo proces supervizije ter oblikujejo pričakovanja,
cilje, vsebini supervizije in oblikujejo pravila delovanja. »Pri superviziji gre za učenje, kjer
sta bistvena odnos in komunikacija« (Rupar, 2000, str. 67).
Kadushin (v Žorga, 2002) loči tri vrste supervizije:




Administrativna supervizija je usmerjena v naloge ustanove. Prevladujoče prvine so
vodenje, organiziranje in usmerjanje.
Izobraževalna supervizija je usmerjena v pomoč in spremljanje profesionalnega dela
strokovnih delavcev.
Podporna supervizije je usmerjena predvsem v pomoč in podporo strokovnim delavcem
ob soočanju stresa, ki ga doživljajo pri svojem delu.

Supervizija razrednikom omogoča vključitev v skupino strokovnjakov, ki se učijo drug od
drugega. Skupina ustvarjalno išče rešitve poklicnih poti. Hkrati pa nudi podporo tistemu, ki
ima tak problem. Končni cilj supervizije je, da usposobi učitelja, da se ta uči sam iz
vsakodnevnih izkušenj. Metodo učenja ponotranji in tako postane sposoben redne refleksije o
svojem delu (Ažman, 2012).

2.8.2.5 Kolegialno sodelovanje
Za učiteljev profesionalni razvoj je pomembno, da učitelj ni prepuščen sam sebi. Pomembno
je, da ima možnosti za sodelovanje z drugimi in da je deležen načrtnih spodbud za
sodelovanje (Valenčič Zuljan, 2012).
Erčulj (2009) govori o prednostih sodelovanja. Opredeli jih kot moralno podporo, večjo
učinkovitost, manj podvajanj različnih dejavnosti in boljše usklajevanje med učitelji. Med
najpomembnejše prednosti sodelovanja med učitelji pa avtorica prišteva domnevno večjo
možnost za bolj tvegane odločitve in posledično s tem spreminjanje ustaljene prakse.
Tudi Rosenholtz (1989, v Valenčič Zuljan, 2012) poudarja, da medsebojno sodelovanje
učiteljev zmanjšuje negotovost pri delu. To pa bistveno vpliva na učiteljevo samozavest.
Samozavestni učitelj po mnenju Ashston in Webb (1986, v Valenčič Zuljan, 2012) je tudi bolj
uspešen pri samem pouku.
Fullan in Hargraves (2000, v Valenčič Zuljan, 2012) predlagata sodelovalni tip šole. Po
njunem mnenju je to šola, ki temelji na učiteljevem medsebojnem sodelovanju. Spoštuje se
učitelja kot posameznika in spoštuje se njegovo osebnost. V takšni šoli se oblikuje spodbudno
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okolje, razvije se kritično odzivanje na spremembe, ceni se različnost, dopušča se nestrinjanje.
Vse to se odraža in izraža v odkritih pogovorih med učitelji. Učitelji so odprti za izmenjavo
izkušenj, nudenje in sprejemanje medsebojne pomoči znotraj in zunaj šole. Med
najpomembnejše učinke kolegialnega sodelovanja pa avtorja uvrščata zmanjšan občutek
osame, negotovosti, nemoči. Posledično pa se povečuje uspešnost učiteljev (Fullan in
Hargraves, 2000, v Valenčič Zuljan, 2012).
Ena izmed oblik kolegialnega sodelovanja je timska zasnovanost dela in je temeljni princip
dela sodobne šole (Muršak idr., 2011).
Timsko sodelovanje
Timsko delo postane povod za učiteljevo strokovno izpopolnjevanje, zadovolji njihove
strokovne potrebe ter spodbudi razvoj kakovosti dela v razredu in na šoli (Javornik Krečič,
2006). Razvijanje dobrih timskih odnosov avtorica poimenuje timska kultura. Timska kultura
pomeni okvir za vzpostavljanje dialoga med učitelji kot ljudmi in učitelji kot strokovnjaki.
Pomembno je tudi, da učenci sodelujejo pri timskem reševanju šolskih in učnih vprašanj
(Javornik Krečič, 2006).
Polak (2007) loči tri vrste delovnih timov, in sicer:





Delovni tim. Takšen tim nima skupnih ciljev in vizije. Člani takšnega tima so skupaj
zaradi narave dela. Sem uvrščamo učitelje istega razreda, aktiv razrednih učiteljev in aktiv
predmetnih učiteljev.
K nalogam in problemom usmerjeni timi. Takšen tim je začasen. Nastane zaradi reševanja
določenih problemov. Sem spada tim učiteljice razrednega pouka in učiteljice
podaljšanega bivanja, tim učiteljev razrednega pouka in tim drugih strokovnih delavcev
šole.
Vodstveni tim. Člani tega tima načrtujejo in evalvirajo delo, hkrati pa podpirajo druge
šolske time.

Avtorica tudi poudarja, da je bistvo timskega dela predvsem v prisotnosti sodelovalnega
učenja, skupnega načrtovanja, medsebojne povezanosti, odprte komunikacije in izmenjava
mnenj.
Polak (2012) poudarja pomembnost komunikacije, ki naj bo pri timskem delu odprta.
Pomembno je sporazumevanje, ki zajema govor, poslušanje in dajanje ter prejemanje
povratnih informacij.
Ažman (2012) pravi, da je« učenje od drugih razrednikov in učiteljev, kritično prijateljevanje,
strokovne razprave, vzajemno opazovanje, izmenjava izkušenj v aktivu razrednikov
nenadomestljiv vir profesionalnih razprav« (Ažman, 2012, str. 182). Avtorica tudi poudari,
daje pogoj za takšno učenje vzpostavljen demokratičen odnos, medsebojno spoštovanje in
zaupanje, sprejemanje različnosti in predvsem odprta komunikacija.
Muršak idr. (2011) govori o medgeneracijskem učenju, pri katerem ne gre samo za izmenjavo
znanja in izkušenj, temveč za dejstvo, da se lahko skupaj nekaj naučimo.
Tako Valenčič Zuljan idr. (2007) poudarjajo pomen tako imenovanega kritičnega prijateljstva.
»Kritični prijatelj je zaupanja vredna oseba, ki zastavlja provokativna vprašaja, predstavlja
podatke iz drugega zornega kota in kot prijatelj deluje kritično« (Costa in Kallick, 1993, v
Valenčič Zuljan idr. 2007, str. 94).
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Po mnenju Valenčič Zuljan idr. (2007) mora kritični prijatelj bit sposoben empatičnega
vživljanja v svojega kolega in mora biti z njim v prijateljskem odnosu. Prav tako mora kritični
prijatelj bit sposoben dati informativno in pošteno povratno informacijo. Ne smemo pa
zanemariti dejstva, da je namen kritičnega prijateljstva spodbujanje procesa učenja, in sicer
pri obeh.
Prav tako Valenčič Zuljan idr. (2007) navajajo lastnosti in zmožnosti, ki bi jih naj imel
kritični prijatelj. Med te lastnosti avtorji uvrščajo odprtost, poslušanje, razumevanje,
svetovanje, pozitiven in empatičen odnos, komunikacija, spodbujanje in vir ekspertnega
znanja.
Med kolegialno učenje Tomić (2002) uvršča vzajemne hospitacije.
Kolegialne hospitacije
Kolegialna hospitacija pomeni opazovanje in spremljanje pouka, pri katerem učitelja opazuje
drug strokovni delavec, tako imenovani kritični prijatelj. Namen takšnega opazovanja je, da
omogoča globljo osvetlitev učiteljevega problema in omogoča nepristransko in objektivno
zbiranje določenih podatkov. Prav tako je potrebno ob koncu hospitacije oblikovati in
posredovati povratno informacijo o izvedeni uri. S takšnim spremljanjem pouka lahko učitelj
prepozna svoja močna in šibka področja ter poveča kakovost svojega dela. Vse to pa vpliva na
učiteljev profesionalni razvoj (Pajer Šemrl, 2005).
Erčulj in Širec (2004) navajata razloge za hospitacije:




Razvojno naravnane hospitacije, s katerimi ugotavljajo ravnatelji realno stanje in hkrati
svetujejo strokovnim delavcem.
Nadzor nad delom strokovnih delavcev. V ospredju hospitacije je odgovornost za
vzgojno-izobraževalno delo.
Presoja kakovosti poučevanja. Takšne hospitacije služijo ravnatelju pri vodenju in
usmerjanju kolektiva.

Po mnenju Erčulj in Širec (2004) morajo biti hospitacije vnaprej določene, in načrtovane v
letnem delovnem načrtu šole. Po mnenju avtorjev mora načrt hospitacij vsebovat:






Jasno opredeljen namen.
Specifične cilje spremljanja pouka za šolsko leto.
Jasno opredeljeno izbiro učiteljev, pri katerih ravnatelj spremlja pouk in izbiro učne ure,
ki jo ravnatelj spremlja.
Določitev opazovalcev (ravnatelj ali še kdo drug).
Opredeljeno vlogo opazovalca.

Tomić (2002) opredeli vlogo ravnatelja pri hospitacijah. Bistvo hospitacij je, da ravnatelj
zazna pedagoški problem šole in kako ga lahko takšen problem rešujejo. Ravnatelj lahko
uvede tudi kolegialne hospitacije in preveri, kako strokovni delavci upoštevajo predloge.
Debeljak idr. (2012) so opisali projekt medsebojnih hospitacij. Iz dobljenih rezultatov so
lahko ugotovili, da so hospitacije učiteljice prepoznale kot obliko medsebojnega učenja.
Takšno sodelovanje je večino učiteljic tudi spodbudilo k razmišljanju o uporabi novih načinov
dela v razredu. Večina učiteljic je tudi mnenja, da takšno sodelovanje temelji na kritičnem
prijateljevanju in hkrati je razvilo kulturo konstruktivnih povratnih informacij.
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Erčulj in Širec (2004) omenjata ovire, ki onemogočajo uspešne hospitacije. Med te ovire
uvrščata individualizem učiteljev, ki onemogoča kritično prijateljevanje z opazovalcem. Oviro
vidita tudi v usposobljenosti ravnatelja kot opazovalca za spremljanje pouka. In če opazovalec
in učitelj ne vidita hospitacij kot možnosti za profesionalni razvoj, potem tudi hospitacije
predstavljajo oviro.
Opazovanje pouka
Tudi opazovanje pouka je lahko ena izmed kolegialnih sodelovanj učitelja začetnika in
Tomić (2002) opozori na pomembnost opazovanja pouka. Učitelj začetnik ali pripravnik
lahko na takšen način odpravi svoje pomanjkljivosti, ki se nanašajo na samo izvedbo pouka in
hkrati pa lahko dobi dobre povratne informacije tudi izvajalec. Po mnenju Tomić (2002)
lahko pouk opazujemo na posreden in neposreden način. Na posreden način lahko opazujemo
pouk tako, da dobimo informacije o pouku iz priprav, dnevnikov ali izdelkov učencev. Na
neposreden način pa dejansko opazujemo pouk (Tomić, 2002).
Erčulj (2004) poudari, da je pomembno pri opazovanju jasno postavljen cilj, kaj bomo
opazovali. Po mnenju avtorice je za opazovalca pomembno:




Da se je sposoben vživeti v vlogo učitelja, katerega opazuje.
Da je zmožen dobro opazovati in pozorno poslušati.
Da zna z ustreznimi nasveti opogumljati kolege.

Avtorica poudari, da se tudi učitelj mora pripraviti na opazovanje, in sicer:




Biti mora kritičen in samokritičen do svojega lastnega dela.
Dovzeten mora biti do drugačnih učnih metod in oblik dela.
Prepričan mora biti, da je opazovanje pouka bistveno za njegov profesionalni razvoj.

Tudi Tomić (2002) poudarja, da opazovanje pouka mora biti ciljno naravnano in za
ponazoritev navaja pet vprašanj, ki si jih naj zastavijo učitelji, ki opazujejo pouk:






»Kakšen je namen ali cilj opazovanja?
Katero vedenje je vredno opazovati?
Kaj je jedro opazovanja?
Katera metoda zbiranja podatkov bo najprimernejša za ta primer?
Kako bodo podatki uporabljeni?« (Tomić, 2002, str. 124)

Evans (1998, v Muršak idr., 2011) pripisujejo pomembno vlogo ravnatelju pri razvoju
učiteljeve profesionalne poti. Po mnenju avtorja je bistvena pomena, da se učitelji razumejo z
ravnateljem in imajo dobre odnose z njim, saj le tako aktivno uresničujejo vizijo šole. Učitelji
postanejo zaupanja vredni delavci in svojo kariero končajo kot učitelji, ki so veliko naredili za
kakovost šole.
Erčulj (2013) meni, da lahko učitelji pri uri, ko jim hospitira ravnatelj pokažejo različne svoje
spretnosti in znanja. Ravnatelj pa s svojo prisotnostjo kaže tudi učencem pozitiven odnos do
učenja in da želi izboljšati tudi njihove pogoje za učenje. Avtorica poudarja, da mora odnos
med ravnateljem in učiteljem nujno preiti v strokovne razprave. Avtorica tudi predlaga, da si
ravnatelji določijo cilje spremljanja pouka, in sicer:
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Pridobivanje podatkov za načrtovanje profesionalnega razvoja.

Avtorica tudi predlaga, da naj ravnatelj ne opazuje samo znanja učitelja pri določenem
predmetu, ampak tudi njegovo vodenje razreda.

2.8.2.6 Refleksija
Bell (1993, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 81) poimenuje refleksijo kot nepogrešljivo sestavino
sodobnega pojmovanja ekspertovega dela in kot temeljno gibalo v procesu profesionalnega
razvoja učitelja. Po mnenju Bell (1993, v Javornik Krečič, 2008, str. 4) gre pri refleksiji za
proces izkustvenega učenja na podlagi analize prakse in kognicij, ki usmerjajo
posameznikovo razmišljanje in delovanje. Poteka lahko individualno ali pa gre za interaktivni
proces, ko učitelj s pomočjo kritičnega prijatelja razjasnjuje dileme, postavlja vprašanja itd.
Refleksijo Valenčič Zuljan (1999) razlikuje glede na:






»predmet ali objekt refleksije,
stopnjo ali globino,
razmerje med refleksivnim razmišljanjem in ravnanjem,
časovni vidik (pred akcijo, med akcijo, po akciji),
socialni vidik (cilj refleksije)« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 103).

Louden (1992, v Valenčič Zuljan, 1999) je oblikoval dve usmeritvi refleksije, in sicer
»tehnično in kritično usmeritev« (Valenčič Zuljan, 1999, str. 103). Praktično usmeritev pa je
razdelil na osebno in problemsko usmeritev. O tehnični usmerjenosti refleksije govorimo
takrat, kadar učitelj poskuša svojo prakso poučevanja približati teoretičnim ali praktično
ponujenim standardom. Pri osebni usmerjenosti refleksije pa je poudarjen proces osebne
predelave in osmišljevanja svojih izkušenj. Učitelj povezuje svojo pedagoško prakso z
osebnimi motivi in si prizadeva uresničiti cilje, ki izhajajo iz njegove osebne zgodovine in
osebnih vrednot. Problemska usmerjenost refleksije je osredotočena k razreševanju
problemov in dilem, ki se pojavijo v posameznikovi pedagoški praksi in poteka kot refleksija
v akciji. Pri kritični usmerjenosti refleksije pa gre za vrednotenje temeljnih predpostavk
poklicnega delovanja (Valenčič Zuljan, 1999).
Louden (1992, v Valenčič Zuljan, 1999, str. 107) loči tudi oblike refleksije. Deli jo na:





Introspekcijo. Gre za zavesten proces distanciranja od akcije – toka dogajanja, ko se
usmerimo navznoter, da bi dobili vpogled v svoje misli in občutke.
Ponavljanje. Učitelj z razpravljanjem ali s pisanjem o izkušnjah osmisli presenetljive
situacije in išče načrte za ravnanje v prihodnosti.
Raziskovanje. Ta oblika refleksije poteka kot akcijsko raziskovanje in se navezuje na
tehnično, osebno ali problemsko usmerjeno refleksijo.
Spontanost. Spontana refleksija poteka med akcijo in je pogosto na nezavedni ravni.

Po mnenju Valenčič Zuljan (2012) je podlaga za refleksijo zmožnost evalviranja.
Evalvacija
Valenčič Zuljan (2012) poudarja, da je razvijanje zmožnost evalviranja pomembna iz več
vidikov:



Kot sestavina učiteljeve poklicne kompetentnosti pri delu z učenci.
Kot sredstvo učiteljevega profesionalnega razvoja.
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Ločimo dve vrsti evalvacije, in sicer sumativno in formativno. Za sumativno evalvacijo je
značilno:





»da je njen cilj oceniti kakovost pouka, učenja, učiteljevega dela,
da je njen rezultat sprejemanje odločitev o pouku in o učitelju,
da se nanaša na pregled celotnega dela, šole učitelja,
da jo izvajajo zunanji izvajalci« (Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 86)

Za formativno evalvacijo pa je značilno:





»da se nanaša na ožji vidik učiteljevega dela,
da učitelj določa vsebino in način,
da je namenjena spodbujanju strokovne rasti učitelja,
da ni namenjena ocenjevanju šole, učitelja, ravnatelja« (Valenčič Zuljan idr., 2007, str.,
86).

Samoevalvacija in evalvacija sta namenjeni izboljševanju kakovosti razrednikovega dela.
Ažman (2012) je mnenja, da je potrebno nekatere evalvacije načrtovat na ravni šole. Tukaj
avtorica vidi vlogo razrednika, saj lahko razrednik sodeluje pri sestavi vprašalnika, izvedbi
ankete in evalvacijskih odgovorov. Avtorica tudi ugotavlja, da razrednik cilje najlažje
spremlja in vrednoti s pomočjo listovnika.
Ena izmed oblik spodbujanja refleksije je po mnenju Juriševič, Polak in Razdevšek-Pučko
(2004) tudi vodenje portfolia ali listovnika.
Portfolio ali listovnik
Portfolio opredelimo kot instrument, ki omogoča načrtovanje, spremljanje in vrednotenje, s
tem pa uravnavanje lastnega strokovnega razvoja (Juriševič, 2007). Po mnenju avtorice
predstavlja portfolio instrument za ocenjevanje določenih projektov.
Portfolio ima po mnenju avtoric (Juriševič, Polak in Razdevšek-Pučko, 2004) dvojno vlogo,
in sicer:



je metoda pedagoškega dela in
hkrati njena vsebina.

V raziskavi (Juriševič, Polak in Razdevšek-Pučko, 2004) so avtorice ugotovile, da kar 97 %
študentov vidi smiselnost v vodenju portfolia ter portfolio zaznavajo v smislu spreminjanja in
spodbujanja lastnega profesionalnega razvoja.
Rupnik Vec in Stojanev (2013) prikazujeta vlogo razvojnega elektronskega listovnika učitelja
v procesih učenja in strokovnega razvoja. Avtorja opredelita razvojni e-listovnik kot
elektronsko okolje, ki predstavlja dejavnosti, ki spodbujajo načrtovanje, spremljanje in
vrednotenje lastne strokovne poti, v katerem učitelj sistematično vodi in usmerja svoj
strokovni razvoj. Avtorja zapišeta tudi funkcije razvojnega elektronskega listovnika:
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pri njihovem delu.
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Sistematična refleksija o izkušnjah, ki učitelja postavlja pred strokovni izziv z namenom,
da bi našel nove poti razmišljanja, doživljanja in ravnanja v situacijah.
Spremljanje in uravnavanje lastnega napredka v smeri zastavljenih razvojnih ciljev.
Razvoj samoreflektivnosti, metakognitivnega mišljenja ter samoregulativnosti.
Zbiranje in dokumentiranje poti strokovnega razvoja skozi zapise, gradiva, izdelke,
potrdila itd..« (Rupnik Vec in Stojanev, 2013, str. 45).

Po mnenju Juriševič (2007) naj bi kakovostno vodenje portfolia v učitelju sprožal različne
miselne procese. Učitelja naj bi portfolio aktiviral za uporabo različnih učnih strategij, ki
spodbujajo globinsko učenje. Kot navaja avtorica so to organizacija in oblikovanje portfolia,
zastavljanje ciljev, komentiranje izdelkov, povezovanje dosežkov s kompetencami, kritičnost
ob branju strokovne literature, samovrednotenje in samoocenjevanje, načrtovanje pogovora o
izdelkih, iskanje pomoči, vztrajanje pri vodenju, določanje izbora za predstavitveni portfolio.
Avtorica tudi poudarja, da je osnovni pogoj za oblikovanje dobrega portfolia pomembna
avtorjeva originalnost, ustvarjalnost, avtentičnost izdelkov in učno okolje. Izjemen je tisti
portfolio, ki spodbudi kakovostno učenje in prispeva k strokovno kompetentnemu
pedagoškemu delu (Juriševič, 2007).
V praksi sta se uveljavili dve vrsti portfolije, in sicer:



Delovni porfolio. Ta vključuje kompletno zbirko gradiv in nastaja sproti. Vsebuje lahko
tudi nedokončane projekte.
Predstavitveni porfolio. Ta pa sestoji iz skrbno zbranih in jasno strukturiranih zbirk
primerov in dokazov, ki so pripravljeni tako, da jih lahko delimo z drugimi (Valenčič idr.
2007).

Ažman (2012) opredeli listovnik oz. portfolio kot osebno mapo razrednika. V tej mapi zbira
razrednik dokumente, izdelke, dosežke, komentarje, refleksije, analize ipd. Po mnenju
avtorice razredniku osebna mapa omogoča pogled na napredek v karierni poti. Razrednik vidi
svoje dosežene uspehe in svoj napor. Razrednik s pomočjo listovnika ozavešča svoja močna
področja in tista, ki jih želi izboljšati. Listovnik razredniku tudi omogoča poglobljen pogled v
profesionalni razvoj, spodbuja ga, da prevzame odgovornost za načrtovanje lastnega
profesionalnega razvoja. Navsezadnje je listovnik tudi prikaz njegove uspešnosti. Listovnik
tudi ponuja priložnost za dialog in deljenje spoznanj z izbranimi kolegi.
Rupnik Vec (2006) poudari, da tudi branje strokovne literature podpira kritično refleksijo.

2.8.2.7 Branje strokovne literature
Brookfield (v Rupnik 2006) opredeljuje pet načinov, ko branje strokovne literature, ki pri
učitelju spodbudi kritično refleksijo:





Literatura pomaga učitelju osmišljati izkušnje, da te postanejo bolj razumljive.
S tem ko učitelj prebira ideje, dejavnosti in teorije, izstopa iz svoje prakse. Branje
literature učitelja spodbudi k razkrivanju drugih poti delovanja.
Kadar učitelji nimajo možnosti, da sodelujejo v kolegialnih razpravah, lahko literatura
služi kot alternativni vir stališč.
Branje strokovne literature učitelju razkriva vpogled v lastno vpetost v raznovrstne
sisteme.
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Po mnenju Rupnik Vec (2006) omogoča« branje strokovne literature učitelju razumeti
njegovo izkušnjo, jo poimenovati na raznovrstne načine ter izluščiti bistvene vidike dogodkov
in procesov, ki se zdijo enkratni in neponovljivi« (Rupnik Vec, 2006. str. 81).

2.8.2.8 Učiteljevo raziskovanje
Za profesionalni razvoj razrednika je poleg reflektivnega opravljanja vloge razrednika
pomembno tudi raziskovanje, še zlasti akcijsko raziskovanje.
Valenčič Zuljan in Vogrinc (2007, str. 111) omenjata, da je eden izmed prvih raziskovalcev,
ki je začel uporabljati akcijsko raziskovanje v izobraževanju Stephen Corey (1993). Prepričan
je bil, da do sprememb oziroma izboljšav lastne prakse pride prej, če so učitelji vključeni v
raziskavo in proučujejo lastno prakso.
Akcijsko raziskovanje je poseben pristop k raziskovanju in neposredno smotrn za poučevanje
in učenje v razredu, učitelje pa preskrbi s sredstvi za izpopolnjevanje poučevanja in
izboljšanje učenja učencev. Akcijsko raziskovanje se lahko poveže z rednimi dejavnostmi v
razredu tako, da jim daje oporo za izboljšanje učenja pri učencih in lastne poklicne prakse.
Prožnost akcijskega raziskovanja učitelje oskrbi s sredstvi za reševanje velikega števila
znatnih težav, ki so del kompleksnega življenja šole (Stringer, 2008).
Po mnenju Vogrinc (2011) izvajajo akcijsko raziskovanje učitelji s pomočjo zunanjega
mentorja, ki ob tem spodbuja profesionalno rast učiteljev. Avtor je tudi mnenja, da morajo biti
učitelji motivirani in pripravljeni za raziskovalno delo in da imajo strokovno avtonomijo za
sprejemanje odločitev, ki so potrebne za izpeljavo raziskave. Vogrinc (2011) opozarja, da je
merilo uspešnosti akcijskega raziskovanja prispevek k izboljšanju izobraževanja v konkretnih
situacijah, v katerih učitelji delajo (izboljšava ali sprememba prakse). Potek in rezultati
akcijskega raziskovanja morajo biti javno objavljeni, saj tako dobi akcijsko raziskovanje
znanstveni atribut.
Marentič Požarnik (1993) opredeli akcijsko raziskovanje, kot delo v skupini učiteljev pri
čemer učitelji tvorijo smiseln profesionalni dialog, se soočajo o poteku raziskave in
razpravljajo o dilemah do katerih pridejo in konstruktivno rešujejo konflikt.
Cilj akcijske raziskave je, da prouči konkretno situacijo ali da izboljša konkretne razmere v
določeni situaciji. Akcijsko raziskovanje spodbuja timsko delo in poteka v eni šoli ali enem
oddelku. Akcijsko raziskavo lahko izpelje učitelj ali pa se znotraj šole uvede raziskovalni tim.
Pomembna je tudi klima, ki vlada na šoli in ta pripomore k uspešni izvedbi akcijske
raziskave. Tudi pri akcijskem raziskovanju igra pomembno vlogo kritični prijatelj. Ta namreč
aktivno ne sodeluje v raziskavi, ampak je pripravljen učitelju raziskovalcu prisluhniti in mu
pomagati z nasveti. Podatke, ki jih zberemo na eni šoli še ne moremo posploševati. Pri
akcijskem raziskovanju gre za prenosljivost ugotovitve po analogiji. Z dobrim opisom
izvedbe akcijske raziskave lahko bralci dobijo model, kako so drugje proučevali konkretne
situacije, dileme in izboljševali probleme. Zato je izrednega pomena, da se akcijska raziskava
javno objavi (Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007).
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V akcijskem raziskovanju raziskovalec pripravi prožen raziskovalni načrt.
Okvirni načrt akcijske raziskave, ki ga učitelj raziskovalec oblikuje na začetku
raziskovalnega procesa, mora izpopolnjevati skozi celotno raziskavo.
V načrtu celotno akcijsko raziskavo razgradi na posamezne uresničljive akcijske korake,
pri čemer je vsak korak usmerjen v dejavnost s konkretnimi cilji.
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Število akcijskih korakov in njihovo trajanje je vedno odvisno od konkretnega
raziskovalnega problema, ki si ga raziskovalec zastavi.
Pri vsakem koraku mora vnaprej predvideti način, kako bo spremljal in beležil učinke, ki
bodo nastali v posamezni fazi raziskave.
Akcijsko raziskovanje lahko pojmujemo kot »most« med kvalitativnim in kvantitativnim
raziskovanjem (Vogrinc, 2011).

Potek akcijskega raziskovanja smo predstavili na Sliki 9.

Slika 6 Potek akcijskega raziskovanja. Vir: Vogrinc, 2011

Pred izvedbo akcijske raziskave si po mnenju avtorja moramo napraviti podroben načrt.
Pripravimo ga po naslednjih korakih:








Določimo splošen načrt za akcijo.
Načrt mora biti usmerjen v akcijo, hkrati pa mora biti dovolj prožen, da se ga lahko
prilagodi nepredvidenim učinkom.
Načrt razgradimo na posamezne uresničljive korake.
Izdelamo urnik, ki je zelo podroben.
Določimo način, kako bomo spremljali in beležili učinke, okoliščine.
Tudi načrti za opazovanje morajo biti prožni in odprti za nepričakovana opažanja.
Pomembno je, da tehnike in instrumenti, ki jih izberemo za spremljanje akcijskega koraka
in njegovega učinka, ustrezajo problemu (Vogrinc, 2011).

Pri zbiranju podatkov akcijskega raziskovanja uporabljamo tudi različne tehnike, ki jih
Vogrinc (2011) razdeli na najznačilnejše za akcijsko raziskovanje:


opazovanje z udeležbo,
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dnevniki, biografije in avtobiografije,
polstrukturirani intervjuji,
vprašalniki z odprtimi vprašanji,
fotografije, avdio in video posnetki,
raziskovalni dnevnik.

Pri akcijskem raziskovanju je smiselno uporabiti triangulacijo (Vogrinc, 2011). Po mnenju
avtorja je triangulacija kombinacija več metod, virov podatkov, teoretičnih predpostavk in
raziskovalcev. Pri triangulaciji gre za strategijo, ki poveča globino in kompleksnost (Flik,
1998, v Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007).
Med izvajanjem akcijskega raziskovanja učitelji pridobijo določena znanja z raziskovalnega
področja, jih motivira in usposobi branje in za kritično presojanje drugih raziskav. Učitelji, ki
imajo izkušnje z raziskovalnim delom, so tudi bolj usposobljeni za prenos ugotovitev drugih
raziskav v lastno prakso (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007).
Valenčič Zuljan, Vogrinc in Krek (2007) poudarjajo, da je spodbujanje učiteljev k
raziskovanju pomemben projekt, ki ga morajo spodbujati tudi institucije, ki so povezane z
izobraževanjem pedagoških delavcev. Po mnenju avtorjev je pomembno, da učitelje
usmerimo k raziskovanju že med samim študijem, saj bodo le tako učitelji sprejeli
raziskovanje, kot del svojega poklica. Kot ugotavljajo avtorji je pomembno, da bodo bodoči
učitelji pridobljeno znanje s področja metodologije in statistike imeli priložnost uporabiti v
praksi. Prav tako poudarjajo, da je pomembno, da učitelji ostanejo v stiku z raziskovalnim
delom.

3 Empirični del
3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namen raziskave
Predmet naše raziskave je profesionalni razvoj razrednika. Iz pregleda domačih raziskav
(Kalin idr., 2009, Pušnik idr., 2000, Žagar idr., 2001) je razvidno, da predstavlja razredništvo
in sodelovanje razrednika s starši pomembno, kompleksno in zahtevno področje, za katerega
se učitelji ne čutijo dovolj dobro usposobljene. Raziskati želimo, kako razredniki
opredeljujejo svojo vlogo razrednika, še zlasti sodelovanje s starši, v kolikšni meri so učitelji
razredniki strokovno usposobljeni za uspešno in kakovostno delo s starši in kateri dejavniki so
po njihovi presoji ovira za bolj tvorno sodelovanje na relaciji starši, razrednik in šola. Zanima
nas, kako ocenjujejo lasten profesionalni razvoj na tem področju.

3.2 Kvalitativna raziskava
3.2.1 Cilji in raziskovalna vprašanja
Namen kvalitativne raziskave je bil ugotoviti, kako učiteljice razredničarke razumejo
profesionalni razvoj razrednika, kako skrbijo za svoj profesionalni razvoj in kaj so po
njihovem mnenju glavne ovire ali spodbude pri njihovem profesionalnem razvoju. Prav tako
smo želeli ugotoviti dejavnike, ki pomagajo pri profesionalnem razvoju razrednika in
ugotoviti, katere so tiste ovire ali spodbude, ki pripomorejo pri odločitvi razrednika za
določeno obliko sodelovanja s starši.
Raziskovalna vprašanja za kvalitativno raziskavo so sledeča:
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Kako razredniki skrbijo za svoj profesionalni razvoj kot razrednik?
Kaj razrednikom predstavlja glavne ovire in spodbude pri profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Kateri dejavniki, so bili razrednikom v pomoč v profesionalnem razvoju?
Kaj razrednike spodbudi in kaj ovira, pri odločanju za določeno obliko sodelovanja s
starši?




3.2.2 Tehnike zbiranja podatkov
Uporabili smo tehniko zbiranja podatkov polstrukturiran intervju. Za polstrukturirane
intervjuje je značilno, da se nekaj glavnih vprašanj pripravi vnaprej, preostala pa se oblikujejo
sproti (Vogrinc, 2008).

3.2.3 Proces zbiranja podatkov
S posameznimi zainteresiranimi, ki so zaposleni na osnovnih šolah v neposredni okolici in so
relevantni za sodelovanje, smo izvedli zvočni polstrukturiran intervju v prostorih osnovne
šole. Zainteresirane smo prosili za sodelovanje in jim zagotovili anonimnost. Vpogled smo
jim poslali ključna vprašanja, da so si lahko vzeli čas za premislek. S tem smo dobili bolj
izčrpne odgovore.

3.2.4 Vključeni v raziskavo
V raziskavo je bilo vključenih pet učiteljic razrednega pouka.
Tabela 5 Značilnosti vzorca intervjuvancev
Oseba

Spol

Leta
poučevanja

A
B
C
D
E

ž
ž
ž
ž
ž

11–20 let
11–20 let
21–30 let
30 let
21–30 let

Mestno/vaško
okolje
poučevanja
univerzitetna mestno okolje
univerzitetna mestno okolje
višja
vaško okolje
višja
vaško okolje
univerzitetna mestno okolje
Izobrazba

Razred
Pridobljeni
poučevanja naziv
1. razred
3. razred
5. razred
2. razred
3. razred

mentor
svetovalec
svetovalec
svetovalec
svetovalec

3.2.5 Obdelava podatkov
Opravili smo transkripcijo intervjujev in odgovorov na odprta vprašanja. Zapise smo členili
na pomembne informacije, ostalo smo izpustili. Kode smo oblikovali v procesu analize.
Definirali smo kategorije. Upoštevali smo standarde in etična načela kvalitativne raziskave, in
sicer:






prostovoljno sodelovanje v raziskavi,
informacije o raziskavi,
varovanje identitete posameznika,
zaupnost in zasebnost,
spoštovanje resnice (Vogrinc, 2008).

V Tabeli 6 je prikazan primer kodirane tabele osebe A.
Tabela 6 Kodiranje intervjuja osebe A
57

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

Besedilo učiteljic
Kode
Pojmi
Kaj vam pomeni profesionalni razvoj pri opravljanje del in nalog razrednika?
Pri delu v šoli moramo imeti veliko
Vloga razrednika zahteva
mero spretnosti in znanja, pri svojih
spretnosti in znanja
odločitvah je potrebno biti
Potrebno je biti
avtonomen, etičen in se pri tem
avtonomen, etičen
seveda stalno strokovno
Ob delu se stalno
spopolnjevati.
strokovno spopolnjevati.
Naloge razrednika so zahtevne in
odgovorne, za dobro opravljanje lePotreba po specialnih
teh bi bilo potrebno zagotoviti
znanjih za opravljanje
izobraževanje. Učitelji pa v začetku
dela razrednika.
svoje poklicne poti napotke za
Mentorjeva pomoč pri
nekatere naloge (organizacijske,
učenju nekaterih veščin
administrativne) že dobimo od
(organizacijske,
svojih mentorjev, sicer pa se ostalih administrativne …) ob
stvari nekako priučimo.
začetku poklicne poti.
Uspeh pri opravljanju nalog je po
Znanj se priučiš skozi
mojem mnenju bolj odvisen od tega,
izkušnje.
kako se človek v neki situaciji zna
Osebnostne lastnosti
znajti in tudi od osebnih
(iznajdljivost …).
karakteristik.
Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj kot razrednik?
Neprestano si moramo prizadevati za
nadaljnji profesionalni razvoj, zato
poskušam sodelovati v različnih
izobraževanjih. Največkrat so to
tematske konference na šoli, udeležba
v programih stalnega izobraževanja in
usposabljanja, na študijskih srečanjih,
občasno se skupaj pogovorimo z
ostalimi razredniki v kolektivu, z
individualnim izobraževanjem iz
strokovne literature, z mapo
osebnostne rasti (ki je bila na naši šoli
uvedena ob projektu) ter
samoevalvaciji in evalvaciji.
Seveda pa se na šoli posvetimo tudi
študentom, ki prihajajo k nam
tedensko, študentom na tritedenski
praksi ali pripravnikom. Tudi ti na
nek način poskrbijo za razvijanje
profesionalnega odnosa. Ob delu s
študenti oziroma pripravniki
razrednik svoje znanje poveže z
izkušnjami.

Zavedanje pomena
profesionalne rasti in
pomena sodelovanje na
izobraževanjih:
 udeležba na
konferencah,
 študijska srečanja,
 sodelovanje s kolegi,
 samoizobraževanje,
 portfolio,
 pisanje lastnih poročil
 pisanje poročil
inštitucij.

osebnostne lastnosti
(avtonomnost, etičnost)
zavedanje potreb po
vseživljenjskem
izobraževanju

vloga mentorja

kolegialno sodelovaje

osebnostne lastnosti
učitelja

samoiniciativnost pri
iskanju izobraževanj
učenje v timu kolegov

portfolio
pisanje osebnih poročil
pisanje formalnih poročil

Mentorstvo študentom in
pripravnikom, katerim
predajaš svoje izkušnje in
znanje.
Predajanje prakse in
poglabljanje teorije
študentov.

sistem mentorstva v šoli
predajanje izkušenj in
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znanja mlajšim kolegom
Kaj vam predstavlja glavne ovire in spodbude pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Naj pričnem s pozitivnim – s
spodbudami pri mojem
Spodbude:
profesionalnem razvoju. Prav gotovo
pomen razredništva
 lastnosti učencev,
mi kot razredniku glavne spodbude
lastnosti oddelčne
predstavljajo moji učenci.
skupnosti,
Razrednik je tisti, ki pomaga k
 razrednik,
dobremu počutju otroka v šoli. Vemo  nepredvidljivost
lastnosti učencev
pa, da je vsak otrok poseben, vsaka
učnega procesa skozi
pomen oddelčnih ur
oddelčna skupnost je drugačna in
šolsko leto.
vseh dogodkov v toku šolskega leta
seveda vnaprej ni mogoče
predvideti. Prav to spodbuja k
stalnemu raziskovanju, odkrivanju,
spopolnjevanju, strokovnim
razpravam in izmenjavi izkušenj,
iskanju strokovne literature …
Ena izmed najzahtevnejših nalog
razrednika je razreševanje
problemov, ki se pojavijo v razredu
in glede na njihovo različnost nismo
nikoli dovolj usposobljeni.
Pomembno je dovolj hitro
prepoznati in odkriti vzroke, ki so
povzročili težave. Kakovostno
reševanje problemov
reševanje konfliktnih situacij pa od
(konfliktov) znotraj
Razreševanje problemov
razrednika zahteva tudi veliko časa in pri delu z učenci.
oddelka
energije.
Razrednik opravlja zelo različne
naloge in ima tudi vlogo »socialnega
delavca«. V zvezi s to vlogo se od
njega pričakuje preveč. Pomembno je, Prevzemanje nalog, ki
delo z družino in
da se zavedamo te vloge, vendar se
obvladovanje socialnega
zahtevajo veščine
moramo distancirati od različnih
okolja, iz katerega
»socialnega delavca«.
pričakovanj. Ta vloga mora biti v
učenec izhaja
skladu z zakonodajo.
Kateri so tisti dejavniki, ki so vam pomagali pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Pri profesionalnem razvoju razrednika Osebnostne lastnosti:
osebnostne lastnosti,
so pomembni dejavniki uspešna
notranja motivacija
 motivacija za poklic,
komunikacija, zmožnost reševanja
 motivacija za delo
konfliktov, motivacija za opravljanje
razrednika.
nalog razrednika, osebnostne
potreba po spretnostih in
Spretnosti in veščine:
lastnosti, znanje in način vodenja
znanjih za uspešno delo komunikacijske
razreda, seveda pa tudi učenci in
zunanji dejavniki
veščine,
njihovi starši, šola in njeni materialni  usposobljenost za
pogoji, sodelovanje z drugimi učitelji
reševanje konfliktov,
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…
Zelo pomembno za učitelja je
opravljanje pripravništva pod
strokovnim vodenjem učitelja
mentorja. Sama sem se pri
opravljanju pripravništva naučila
nekaj veščin za dobro opravljanje
razredništva, saj sem imela dobro,
izkušeno mentorico.



sposobnosti za
vodenje oddelka,
 usposobljenost za delo
s starši,
 sodelovanje s
sodelavci.
Šola in materialni pogoji
opravljanje pripravništva
z izkušeno mentorico.

usposobljenost za delo
razrednika
sodelovanje s starši
kolegialno sodelovanje
pripravništvo z izkušeno
mentorico je premalo

Kaj vas spodbudi ali ovira, kot razrednika, da se odločite za določeno obliko sodelovanja
s starši?
Sodelovanje razrednika in staršev je
Pomembnost
zavedanje pomena
izredno pomembno. Odnosi morajo
razrednikovega
kvalitetnega sodelovanja
temeljiti na spoštovanju obeh strani sodelovanja s starši.
med učitelji in starši
in zaupanju. Razrednik in starši pa se Spoštovanje in zaupanje.
moramo zavedati, da sodelujemo v
dobro otroka.
LDN: mesečne redne
V letnem delovnem načrtu so seveda
govorilne ure, pogovorne
opredeljene ustaljene oblike
ure, roditeljski sestanki.
formalne oblike
sodelovanja s starši. Tako imamo
sodelovanja s starši
mesečne redne govorilne in
pogovorne ure za starše ter roditeljske
sestanke.
S starši oddelka pa razrednik pogosto Sodelovanje pri reševanju
sodeluje pri razreševanju
problemov v sodelovanju
problemov, v kolikor je potrebno
s starši, sodelovanje s
vključi tudi vodstvo šole, svetovalno svetovalno službo,
službo in druge institucije, ki se
okoljem …
ukvarjajo z otroci in mladostniki.
Na naši šoli sicer v okviru
Sodelovanje s starši na
druge oblike formalnega
»starševskih večerov« pripravljamo
nivoju šole:
sodelovanja na nivoju
različna predavanja za starše in
šole
 starševski večeri,
»dneve odprtih vrat«, kjer se nam
 dnevi odprtih vrat,
pridružijo starši ali stari starši.
 božični koncert,
Najbolj obiskana oblika srečanj s
 prireditev za
starši pa so nastopi otrok v okviru
materinski dan.
božičnih koncertov, prireditev za
materinski dan … Kot učiteljica
razrednega pouka spremljam učence
od 1. do 3. razreda in vesela sem, da
so starši pripravljeni nameniti prosti
čas skupnemu druženju. Po navadi se
najde predstavnik razreda, ki
organizira srečanja. Na takšna
neformalne oblike
neformalna srečanja povabijo tudi
neformalna srečanja
mene, kot razredničarko. Menim, da
sodelovanja s starši
takšne oblike dobro vplivajo na naše
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sodelovanje. Je pa seveda pomembno,
da teh srečanj ni preveč.

3.2.6 Rezultati in interpretacija
V tem poglavju podrobneje predstavljamo rezultate, ki smo jih dobili s pomočjo
polstrukturiranega intervjuja petih učiteljic razrednega pouka. Poglavje sestavljajo naslednja
podpoglavja:






Stališča razrednikov do profesionalnega razvoja.
Opredelitev skrbi razrednika za svoj profesionalni razvoj.
Opredelitev ovir in spodbud pri profesionalnem razvoju razrednika.
Izpostavljeni dejavniki, ki pomagajo pri profesionalnem razvoju razrednika.
Opredelitev spodbud ali ovire razrednika pri odločitvi za določeno obliko sodelovanja s
starši.

3.2.6.1 Stališča razrednikov do profesionalnega razvoja
Na podlagi analize polstrukturiranega intervjuja smo oblikovali naslednje pojme, ki
opredeljujejo stališča razrednikov do profesionalnega razvoja:




Lastnosti razrednika.
Delovne izkušnje.
Vseživljenjsko izobraževanje.

Lastnosti razrednika
Učiteljice razrednega pouka, ki smo jih intervjuvali, povedo, da je za profesionalni razvoj
pomembna osebnost razrednika.
Učiteljica A navaja, da »pri svojih odločitvah mora biti razrednik avtonomen in etičen«.
»Drugačen pogled na samo delo učitelja,« pa pojasnjuje učiteljica B in poudarja, »da to ne bi
bilo možno, če ne bi bila radovedna oseba«.
Tudi učiteljica C daje velik pomen svoji radovednosti in želji po spremembah in pove, da »je
že kot oseba radovedna in željna vedno novih sprememb«.
Učiteljica D pa se vidi sebe »kot dosledno in sposobno sprejemanja nenehnih sprememb«.
»Znanje učitelja je na prvem mestu, a mu to nič ne pomaga. Če nima zavesti o doslednem,
skrbnem in natančnem delu. Biti odgovoren do nalog, ki so mu zaupane kot razredniku, je za
vsakega učitelja izziv,« je kritična učiteljica E.
Iz mnenj učiteljic sklepamo, da je za uspešen profesionalni razvoj pomembna osebnost
razrednika. Tudi Brajša (1995) opredeljuje osebnost učitelja kot enega izmed pogojev za
uspešno delo. Po njegovem mnenju mora biti učitelj kritičen do sebe in do svojega dela.
Podobnega mnenja je tudi Kalin (2001), ki poudarja v svoji raziskavi, da programi za
spodbujanje razvoja učiteljev ne smejo temeljiti samo na strokovnem področju, ampak morajo
biti ti programi naravnani na razvoj celotne učiteljeve osebnosti.
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Delovne izkušnje
Učiteljice so na podlagi izjav potrdile dejstvo, da so za profesionalni razvoj pomembne
delovne izkušnje. Učiteljica E je povedala, da »se zaveda, da profesionalno rasteš z leti, ko
imaš vedno več izkušenj, te ti prinese življenje samo.«
Tudi učiteljica D daje pomen delovnim izkušnjam in pravi »da so za moj profesionalni razvoj
pomembne delovne izkušnje, saj se z njimi razvijam, profesionalno rastem.«
»Razrednik mora biti nenehno na tekočem s spremembami v družbi. Te spremembe pa lažje
sprejema, če ima več delovnih izkušenj,« je kritična učiteljica C.
Tudi učiteljica B je podobnega mnenja, saj pojasnjuje, da »so začetki poučevanja togi, kot
učitelj se iščeš in preizkušaš nove metode. Z leti ti praksa prinese tudi drugačen pogled na
samo delo in lahko več energije usmeriš v iskanje novih pedagoških prijemov, ki ti prinesejo
boljše rezultate.«
»Naloge razrednika se lahko nekako skozi določene delovne izkušnje priučimo,« pa pove
učiteljica A.
Učiteljice razrednega pouka dajejo pomen delovnim izkušnjam in jih povezujejo s
profesionalnim razvojem. Bolarič (2001) pove, da učitelj začetnik postopoma dozori v
dobrega učitelja razrednika. Po mnenju avtorice so pomembne delovne izkušnje in zavedanje
pridobivanja izkušenj.
Vseživljenjsko izobraževanje
Učiteljice so izpostavile pomen vse življenjskega učenja. Poudarjajo, da je pomembno
dodiplomsko izobraževanje in po besedah učiteljice D in E je »znanje učitelja na prvem
mestu«.
Učiteljica A pa meni, da »že na začetku svoje poklicne poti dobi učitelj nekatere napotke od
mentorja.« Učiteljica A je tudi mnenja, da »morajo imeti učitelji veliko mero spretnosti in
znanj za uspešno delo v šoli. Zato je pomembno, da se učitelj nenehno izobražuje.«
Učiteljica C pa pripisuje spremembam v družbi pomen in pogoj za odločitev »za nenehno
dodatno izobraževanje.«
»Menim, da vsak učitelj strmi k čim boljšemu poučevanju in doseganju ciljev,« pa meni
učiteljica B.
Iz izjav učiteljic sklepamo, da je pomembno, da učiteljice sledijo spremembam v družbi in
tako postane konstantno izobraževanje nuja za uspešno delo učitelja. Tudi Devjak in Polak
(2009) sta mnenja, da je nadaljnje izpopolnjevanje in usposabljanje oblika vseživljenjskega
izobraževanja strokovnih delavcev. Strokovnim delavcem zagotavlja možnosti za obnavljanje,
razširjanje in poglabljanje znanja ter seznanjanja z novostmi stroke. Po mnenju avtoric in
intervjuvanih učiteljic je temeljni cilj dodatnega strokovnega izpopolnjevanja profesionalni
razvoj strokovnih delavcev v osnovni šoli.
Tudi Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) sta mnenja, da dodatno strokovno izpopolnjevanje
pomeni obliko vseživljenjskega učenja učiteljev, ki sledi njihovemu dodiplomskemu
izobraževanju in uvajanju v poklic.
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3.2.6.2 Opredelitev skrbi razrednika za svoj profesionalni razvoj
Na podlagi analize polstrukturiranega intervjuja, ki opredeljuje skrb razrednika do svojega
profesionalnega razvoja, smo oblikovali naslednje pojme:






Kolegialno sodelovanje.
Dodatno strokovno izpopolnjevanje.
Mentorstvo pripravniku.
Refleksija.
Pozitivno delovno okolje.

Kolegialno sodelovanje
Učiteljice, katere smo intervjuvali so poudarile pomen kolegialnega sodelovanja za uspešno
delo razrednika. Iz izjav učiteljic lahko opazimo, da s kolegialnim sodelovanjem tudi one
skrbijo za profesionalni razvoj.
Učiteljica D pove, da »je naloga razrednika zelo pomembna in odgovorna, zato je nujno
sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci šole.«
Tudi učiteljici E in C je pomembno »sodelovanje s sodelavci (timsko delo, aktivi) in
izmenjava strokovnih mnenj.« Učiteljica C še poudari pomen »sodelovanja in izmenjave
izkušenj s sodelavci in kolegi iz drugih šol.«. Učiteljica E pa »rada hospitiram pri sodelavcih,
saj tako dobim vpogled v različne načine dela, razmišljanja in sisteme. K sreči ravnateljica
podpira takšne hospitacije.«
»Največkrat so to študijska srečanja, občasno se pogovorimo z ostalimi razredniki v
kolektivu,« pa opredli učiteljica A kolegialno sodelovanje.
Polak (2009) omenja, da učitelji, ki si pomagajo in se medsebojno podpirajo, pri pedagoškem
delu uspešnejši in bolj zadovoljni. Predlaga, da si naj podporo izrekajo tudi v izmenjavi
izkušenj, idej, občutkov ob problemih ali uspehih in ob sproščeni izmenjavi strokovne ali
osebne pomoči.
Erčulj (2013) pa poudari, da kadar so hospitacije dobro izvedene, vplivajo na motivacijo
učiteljev, ker zaradi povratnih informacij dobijo nov zagon za delo in uvajanje sprememb. Po
mnenju avtorice je tudi pomemben ravnateljev odnos do hospitacij in do samega procesa in
kakšne zmožnosti mu pripisuje. Ravnatelj ima po mnenju Erčulj (2013) pomembno vlogo pri
spodbujanju profesionalnega razvoja razrednika.
Dodatno strokovno izpopolnjevanje
Iz gradiva lahko razberemo, da je dodatno strokovno izobraževanje pomemben del
razrednikovega profesionalnega razvoja. Učiteljicam je pomembno in tudi povedo, da si teme
izobraževanj lahko izberejo same. Vse učiteljice, ki so bile intervjuvane pa izpostavijo
varčevanje v šolstvu na račun dodatnega strokovnega izobraževanja. Iz izjav lahko sklepamo,
da učiteljice posegajo tudi po strokovni literaturi, ki je dejansko dostopnejša.
Učiteljica D poudari, » nenehno si prizadevam za svoj strokovni razvoj, sledim novitetam in
se redno dodatno strokovno izpopolnjujem. Prebiram tudi strokovno literaturo, ki jo najdem v
šolski knjižnici. V zadnjem času je manj možnosti se udeležit določenih seminarjev, saj
ravnatelji organizirajo enaka izobraževanja za vse delavce.«

63

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

Tudi učiteljica A pravi »nenehno si moramo prizadevati za nadaljnji profesionalni razvoj, zato
se udeležujem dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, zato mi je pomembno, da si strokovna
izobraževanja lahko sama izberem, glede na probleme, ki jih želim strokovno rešiti. Moti pa
me, da se zaradi denarja lahko izberemo samo en seminar. Redno prebiram tudi strokovno
literaturo.«
»Prav tako se redno udeležujem izobraževanj, seminarjev,« pove učiteljica E in kritično
dodaja, da »varčevanje pri seminarjih za učitelje v šolstvo ne bo prineslo nič dobrega.« Prav
tako dodaja »redno prebiram strokovno literaturo, ki je dostopna tudi preko spleta.«
Učiteljica C pa poudari, da »skozi vsa moja obdobja poučevanja čutim potrebo po dodatnem
izpopolnjevanju. Teme, ki me zanimajo in ki so mi v pomoč pri mojem delu, poiščem v
katalogu izpopolnjevanja ali pa v strokovni literaturi«. In dodaja »res je, da se v zadnjih letih
lahko izberem manj seminarjev, saj na žalost na naši šoli varčujemo.«
Učiteljica B pove, »še po 17. letih poučevanja me še vedno zanimajo novi pedagoški pristopi
in že dve leti se intenzivno dodatno izobražujem in prebiram literaturo o Montessori
pedagogiki. Ostalih seminarjev se udeležim po potrebi in če finančno ni predrag seminar.«
Tudi v raziskavi Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) so rezultati raziskave pokazali, da je kot
ovira neudeležbe stalnih strokovnih izpopolnjevanj finančna nezmožnost, saj Ministrstvo za
šolstvo in šport ne financira vseh programov.
Analiza stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jo je izvedla Javrh (2006, v Muršak idr.,
2011) pa je pokazala, da učitelji do strokovnega izpopolnjevanja niso ravnodušni. Po mnenju
Javrh (2006, v Muršak idr., 2011) učitelji še predobro vidijo svoje napake in so zato zelo
kritično ocenili raven kakovosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Vendar pa kljub
kritičnosti ohranjajo učitelji pozitiven odnos do strokovnega izpopolnjevanja. Tudi Rupnik
Vec (2006) poudarja, da branje strokovne literature omogoča učitelju razumeti njegovo
izkušnjo, jo poimenovati na raznovrstne načine ter izluščiti bistvene vidike dogodkov in
procesov, ki se zdijo enkratni in neponovljivi.
Mentorstvo pripravniku
Učiteljice so se v intervjujih dotaknile tudi spomina na svoje pripravništvo in kaj jim je »dal«
mentor. Povedale so tudi, da so sedaj one mentorice in tako tudi same profesionalno rastejo,
saj ostajajo v stiku z novitetami, ki jih prinesejo študentje iz fakultet. Iz izjav lahko
ugotovimo, da učiteljice dajejo kar velik pomen mentoriranju. Poudarjajo učenje od
pripravnikov, torej so tudi učiteljice, ki so sodelovale v intervjujih dostopne in dovzetne do
takšnih izkušenj s študenti. Iz izjav je tudi razvidno, da učiteljice, ki imajo pozitivne izkušnje
z mentoriranjem poučujejo na mestnih šolah, kjer je tudi možnosti več za mentoriranje kot na
podeželskih šolah.
Učiteljica A pove, »seveda se na šoli posvetimo študentom, ki prihajajo k nam tedensko,
študentom na tritedenski praksi in študentom pripravnikom. Tudi ti na nek način poskrbijo za
naše profesionalno razvijanje.«
Podobno je izjavila tudi učiteljica D, ki pravi »kot razredničarka sem bila večkrat mentorica
pripravnikom in tudi ti so nekako poskrbeli za mojo profesionalno rast.«
Tudi učiteljica E je že bila mentorica dvema študentoma in izjavlja, da »je bilo delo zanimivo
in tudi onadva sta me naučila drugačnega pogleda na pedagoško delo« in kritično dodaja »pa
vendar potrebujejo študentje še več konkretne prakse.«.
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Tudi raziskava, ki so jo opravili Valenčič Zuljan idr. (2006) dokazuje, da kar četrtina
mentorjev doživlja mentorstvo kot izziv, sodelovanje s pripravnikom pa jim je dragocena
priložnost za lasten profesionalni razvoj. Ista raziskava je tudi pokazala, da je 44,8 %
mentorjev z uspešnostjo svojega mentorstva zelo zadovoljni.
Refleksija
Pri svoji skrbi za profesionalni razvoj razrednika učiteljice v manjši meri pripisujejo pomen
refleksiji. Iz gradiva lahko razberemo, da v manjši meri učiteljice spremljajo svoj osebni
napredek s portfoliom. Razberemo tudi, da portfolio vodijo sistematično na ravni projekta
šole. Pomembno je tudi dejstvo, da učiteljica, ki suvereno sledi novitetam, tudi vrednoti svoje
spremembe, ki jih je vnesla v svoje delo. Učiteljici je tudi pomembno, da je tudi ona
zadovoljna sama s seboj. Učiteljice imajo kljub izkušnjam interes za izboljševanje svoje
prakse in kritično ovrednoti, ali je bila uspešna ali ne.
Učiteljica E pove »spremljam svoj osebni napredek in vrednotim ali sem bila z vpeljanimi
spremembami uspešna in zadovoljna sama s seboj in ali je bil cilj, ki sem si ga zastavila,
učinkovit.«
»Skušam slediti novitetam na šolskem področju in slediti različnim postopkom
izobraževalnim procesom, jih med seboj primerjati in jih vpeljati v učni proces,« še pove
učiteljica E. In dodaja, da »vsako leto skušam uvesti kakšno noviteto, ki je izziv mojemu
osebnemu napredku, si zastaviti nove cilje, ki mi pomagajo pri moji profesionalni rasti.«
Učiteljica A pa pove, da »svoj profesionalni razvoj spremljam z mapo osebne rasti, ki je bila
na naši šoli uvedena ob projektu in z evalvacijo in samoevalvacijo.«
Učiteljica B poudari, da »že kot oseba sem naravnana k iskanju vedno nekaj novega, boljšega
in kaj je dobro zame in za moje učence. Zanimajo me novi pedagoški pristopi.«
Tudi Cvetek (2003) poudarja, da učitelji niso ustrezno usposobljeni za kritični premislek oz.
refleksijo svojega poučevanja.
Prav tako Valenčič Zuljan (2012) poudarja, da je »refleksija sredstvo za razvijanje sodobnega
razmišljujočega učitelja in jo je potrebno načrtno razvijati« (Valenčič Zuljan, 2012, str. 83).
Podobnik-Kožić (2012) je v svoji raziskavi ugotovila, da ima večina strokovnih delavcev
pozitiven odnos do listovnika. Podatki te iste raziskave tudi kažejo, da urejanje listovnika
daje težo in pomen zapisu refleksije. Avtorica tudi omenja, da vodenje listovnika pomeni
predvsem preveč pisanja in preveč časa.
Juriševič idr. (2004) so tudi mnenja, da je s spremljanjem, reflektiranjem in dokumentiranjem
vsebin portfolio pomemben pripomoček za spodbujanje refleksivnega mišljenja.
Polak (2010, str. 23) pa dodaja, da brez refleksije ni napredka, saj ni vpogleda v to, kar je in
ne more biti vizije, kaj bi lahko bilo. Spreminjanje je namreč po besedah avtorice edina pot k
razvoju, tako na osebni kot na profesionalni ravni posameznikovega življenja in dela.
Pozitivno delovno okolje
Med pogovorom z učiteljicami je bilo izpostavljeno, da se zavedajo zahtev svojega delovnega
okolja. Poudarijo, da za profesionalno rast »poskrbi« tudi pozitivno delovno okolje, ker kot
pravi učiteljica A »učitelj z vsako generacijo otrok diha drugače, zato potrebuje izzive.« Tako
lahko sklepamo, da se učiteljice zavedajo potreb po prilagajanju lastnega pedagoškega dela in
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da to uresničijo morajo delovati v pozitivnem delovnem okolju, ki sprejema tako misleče
učiteljice.
Učiteljica A pa poudari, da »na prvo mesto bi postavila korekten in spoštljiv odnos do
učencev, staršev in sodelavcev in okolice do nas.«
Muršak idr. (2011) takšno delovno okolje opredelijo kot učečo se organizacijo. Prav tako so
mnenja, da je posameznikov učinkovit razvoj povezan z značilnostmi institucije, organizacije
in njene klime ali kulture. Avtorji so tudi mnenja, da za poznavanje zakonitosti šolske kulture
in klime pomembno prizadevanje za ustvarjanje okolja, ki podpira razvoj in sodelovanje.

3.2.6.3 Opredelitev ovir in spodbud pri profesionalnem razvoju razrednika.
Na podlagi analize polstrukturiranega intervjuja smo oblikovali naslednje pojme, ki smo jih
razdelili na ovire in spodbude pri profesionalnem razvoju razrednika.
OVIRE:






Nespodbudni šolski sistem.
Nepotrebna birokracija pri delu.
Dodajanje novih nalog razrednikom.
Odsotnost supervizije.
Odnos med starši učitelji.

Ovire
Na podlagi gradiva, ki smo ga zbrali, smo razbrali, da učiteljice vidijo eno večjih ovir pri
svojem profesionalnem razvoju tako imenovano »samoizobraževanje« z branjem strokovne
literature. Torej je to za izobraževanje učiteljev nespodbudni šolski sistem.
Učiteljica B pove »sama se veliko poslužujem branja in iskanja strokovne literature.«
Ponovno so učiteljice izpostavile kot oviro varčevanje v šolstvu in učiteljica C pove, da »je
edina ovira pri njenem profesionalnem razvoju pomanjkanje denarja za še več izobraževanj na
teme, ki koristijo meni kot razredniku in delu z razredom.«
Hkrati pa smo iz gradiva razbrali, da se učiteljice razredničarke tudi zavedajo, da so na
nekaterih področjih razredništva premalo izobražene. Učiteljica D pove, da »določene
situacije te kot razrednika včasih pripeljejo do situacij, ko se zaveš, da ti na tem področju
manjka strokovno znanje.«
Enakega mnenja je tudi učiteljica A, ki pove, da »je razredništvo ena najzahtevnejših nalog in
najzahtevnejša naloga razrednika je razreševanje problemov, ki se pojavijo v razredu. Glede
na različnost problemov nismo nikoli dovolj usposobljeni.«
Raziskava Čagran (1998) je pokazala, da se je samo 6 % učiteljev udeležilo različnih
seminarjev, v okviru katerih so se usposabljali za razredništvo. Ostali pa se še v ta proces niso
nikoli vključili. Prav tako je ista raziskava tudi pokazala, da učitelji v dodiplomskem
izobraževanju niso bili deležni usposabljanja za razredništvo.
Tudi učiteljica E je mnenja, da »je ovira država, ki finančno omejuje in zavira izobraževanja
učiteljev na višji ravni. Učitelj, ki se želi kvalitetno izobraževanje si ga mora sam priskrbeti in
finančno podpreti.« Hkrati pa ista učiteljica pove, da »vidim veliko oviro v državi, ki mnogo
preveč varčuje ravno na plečih učiteljev in njihovem delu.« Prav tako ista učiteljica izpostavi,
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da so ovira tudi »različne šolske reforme, ki nimajo rdeče niti, temveč se spreminjajo s
prihodom ministra.«
V svojih izjavah pa so enotne vse učiteljice, da birokracija jemlje preveč časa in da namenjena
sama sebi. Učiteljica E poudari, da je »velika ovira v šoli birokracija, ki jemlje preveč časa in
je pogosto namenjena sama sebi in zadošča zgolj birokraciji države.«
Podobnega mnenja je tudi učiteljica D, ki pravi »ena največjih ovir pri mojem profesionalnem
razvoju je birokracija. Zavedam se, da je pomembna, pa vendar jemlje preveč časa za pisanje
poročil.« Hkrati pa tudi kritično pove, da »ta čas bi koristneje lahko porabili za delo z
učenci«.
»Razrednik opravlja zelo različne naloge in ima vlogo socialnega delavca. V zvezi s to vlogo
se od razrednika pričakuje preveč. Pomembno je, da se kot razredniki zavedamo te loge,
vendar bi morala biti ta vloga v skladu z zakonodajo,« pove učiteljica A. Iz gradiva lahko
razberemo, da razredniki povzemajo vloge socialnega delavca. Sam šolski sistem in raven
dela nalaga učitelju vedno nove naloge in odgovornosti. Učiteljica A opozori, da bi to moralo
biti urejeno na državni ravni.
Iz izjav lahko tudi razberemo, da je pomembno v manjši večini učiteljicam pomembna
supervizija. Učiteljica E pove, da »pogrešam supervizijo, kjer bi s sodelavci v večji meri delili
svoja razmišljanja in videnja raznovrstnih problematik. Podobno ugotavlja tudi Rupar (2000),
da je supervizija potrebna in uspešna metoda za učenje odraslega človeka. Hkrati pa poudarja,
da je ta metoda zelo zahtevna metoda učenja. Po mnenju avtorice je supervizija perspektivna,
saj omogoča resnične spremembe ravnanja in spodbuja profesionalno rast in učenje
pedagoških delavcev.
Redke učiteljice so izpostavile tudi oviro pri svojem strokovnem razvoju odnos med starši in
učitelji. Učiteljica E pove, da »velika ovira so starši , ki svoje vloge z učiteljem ne vidijo kot
sodelovanje, temveč so si vzeli pravico vtikanja v učiteljevo delo. Pri tem pa jih država s
svojimi zakoni tudi dodatno podpira.«
Kalin idr. (2008) so v svojih raziskavi ugotovili, da znajo učitelji sporočati staršem, kako
lahko sodelujejo kot enakopravni partnerji. Prav tako je po mnenju avtorjev pomemben
dejavnik uspešnega medsebojnega sodelovanja zavedanje, da gre v tem sodelovanju za
enakovredne sogovornike, v katerem se spoštujejo in upoštevajo kompetence vseh udeleženih
sogovornikov, viri moči, prepričanja, vedenja ter izkušnje, ki so bili v preteklosti učinkoviti.
SPODBUDE:






Pozitivne izkušnje z novitetami.
Motivacija za delo.
Izzivi razredništva.
Pozitivna komunikacija.
Delovno okolje.

Spodbude
Med pogovorom o spodbudah pri profesionalnem razvoju so učiteljice povedale, da je velika
spodbuda za njihov profesionalni razvoj pozitivne izkušnje z uvedbo novosti pri svojem delu.
Povedo, da je pomembna dobra predstavitev novosti staršem in ravnatelju. Po njihovih
besedah je to pogoj za sprejetost idej. Učiteljica B pove, »če svoje ideje dobro predstaviš
ravnatelju in staršem ni ovir pri delu. To mi omogoča uresničevanje idej, ki sem si jih
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zastavila.« Ista učiteljica je tudi mnenja, da »se z dobro voljo in vnemo, da veliko idej
uresničiti in tudi brez večjih stroškov za učila.«
Učiteljici E pa predstavlja izziv »nenehno raziskovanje in iskanje novih praktičnih veščin in
spretnosti, ki jih potrebujem pri svojem delu.« Dodaja »pomembno vlogo ima ravnatelj, ki te
mora podpirati.«
Eden izmed kazalnikov profesionalnega razvoja učiteljev je po besedah Brejc idr. (2014) je
tudi dejstvo, da strokovni delavci redno spremljajo novosti na področju učenja in poučevanja.
Tudi Valenčič Zuljan (1999) je mnenja, da življenjski izzivi lahko spodbujajo posameznikov
razvoj, kolikšen pa bo je odvisno od posameznika in kako bo to izkušnjo povezal s svojimi
izkušnjami in teoretičnimi spoznanji.
Glede na izjave učiteljic je nekaterim učiteljicam pomembno, da so učenci odprti in hkrati
motivirani za nove ideje učitelja. Hkrati pa lasten uspeh dojemajo učiteljice kot spodbudo in
motivacijo za svoj nadaljnji profesionalni razvoj. Učiteljica B poudari, da »spodbuda za moj
profesionalni razvoj je motiviranost učencev za drugačen pristop k učenju. Vsi strmimo k
temu, da bi učenci dosegali cilje. Način kako priti do tega, pa je v domeni učitelja in če ti kot
učitelju uspe, je to zame spodbuda in mi daje motivacijo za iskanje novih idej in pedagoških
pristopov.«
Tudi Resman (1994) poudarja, da »dobre rezultate dosegajo ljudje, ki so visoko motivirani za
delo« (Resman, 1994, str. 213).
Učiteljice so tudi povedale, da je spodbuda za njihov profesionalni razvoj izziv, ki ga prinaša
razredništvo. Poudarile so, da je pomemben profesionalni odnos do učencev. Učiteljica E:
»Trudim se reševati raznovrstne konflikte, ki nastanejo znotraj razreda. Zato je zame
pomemben profesionalni odnos do učencev.«
Prav tako so učiteljicam pomembna spodbuda za njihov profesionalni razvoj učenci in delo
povezano z razredom. Učiteljica A poudari »glavna spodbuda pri mojem profesionalnem
razvoju kot razredniku so učenci.« Zavedajo se, da je delo z učenci vsako leto drugačno in
prav ta raznolikost jih spodbuja k odkrivanju novega znanja in strokovnim razpravam s
sodelavkami skozi celo šolsko leto. Pritrjujejo pa dejstvu, da je najzahtevnejša naloga
razrednika reševanje problemov, ki se pojavljajo v razredu. Prav tako kritično povedo, da
glede na različnost reševanja problemov niso dovolj usposobljene. Učiteljica A pove »za
reševanje problemov, ki se pojavijo znotraj razreda in glede na njihovo različnost nismo
nikoli dovolj usposobljene.«
Učiteljica D pa pove, da je »spodbuda mi je, da v konkretnih situacijah znotraj razreda iščem
in razmišljam o novih poteh pri reševanju konfliktnih situacij. Torej drugačen pristop do
učenca. Učenca mora razrednik začutiti, se mu približati in šele takrat mu lahko pomagaš.
Učenec pa začuti varnost in sprejetost.«
Ažman (2012) ugotavlja, da razrednikovo vodenje oddelka temelji na njegovem osebnem
odnosu z učenci.
Ivanek (2014) predlaga razrednikom, da naj oddelek vodijo demokratično in naj sistematično
motivira vse osebe v procesu.
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Profesionalni odnos med učiteljem in učencem se, po mnenju Pšunder in Dečman Dobrnjič
(2010), nanaša tudi na področje zaupanja, vendar pa razrednikova odgovornost in zakonodaja
mu nalagata, da mora ravnati v korist svojih učencev.
Ena izmed spodbud pri profesionalnem razvoju razrednika je po izjavah učiteljic tudi dobra
komunikacija, ki je pogoj za dobre medosebne odnose tako med sodelavci kot med učenci in
starši.
Učiteljica E pove »pomembna je tudi dobra komunikacija med sodelavci, učenci in starši.«
Prav tako pove ista učiteljica, da »je pomembno, da vodstvo podpira moje delo in dobro
sodelovanje s starši.«
Peklaj (2006, v Peklaj idr., 2009) poudari, da se kaže spretnost razrednikovega komuniciranja
z učenci pri vzpostavljanju pozitivnih odnosov, spodbudnem učnem okolju, pravilih,
disciplini v razredu itn.
Spodbudo pri profesionalnem razvoju vidijo učiteljice tudi v pozitivni šolski klimi, saj kot
pravi učiteljica E »pozitivna klima na šoli je pomembna, saj dovoljuje učitelju izražati tako
pozitivne kot negativne izkušnje svojega dela ter in jih delit s svojimi kolegi.«
Valenčič Zuljan idr. (2007) omenjajo kritičnega prijatelja, ki je sposoben empatičnega
vživljanja v svojega kolega in je z njim v prijateljskem odnosu. Namen kritičnega prijateljstva
je po besedah avtorjev spodbujanje procesa učenja, in sicer pri obeh.
»Najvišji cilj šole pa je vsekakor vzpostaviti naravno šolsko klimo, ki je pogoj za uspešno
oblikovanje posameznika. Pomembno vlogo pri tem pa ima ravnatelj/-ica, ki vzpostavi jasne
kriterije delovanja, med katerimi zavzemajo pomembno vlogo strokovna usposobljenost,
ljubezen do otrok, smisel za humor, biti dober zgled, čvrsta načela, sposobnost timskega dela,
predanost skupni filozofiji šole, dobre komunikacijske sposobnosti, inteligentnost in
domišljija« (Creating a Moral School Climate, 2006, str. 2).

3.2.6.4 Izpostavljeni dejavniki, ki pomagajo pri profesionalnem razvoju
razrednika
Na podlagi analize polstrukturiranega intervjuja smo oblikovali naslednje pojme, ki oblikujejo
dejavnike, ki pomagajo razredničarkam pri profesionalnem razvoju:






dodatno strokovno izpopolnjevanje,
pripravništvo,
kolegialno sodelovanje,
spodbudno delovno okolje,
osebnostne lastnosti razrednika.

Dodatno strokovno izpopolnjevanje
Med najpogostejše dejavnike, ki vplivajo na profesionalni razvoj razrednika, so intervjuvanke
izpostavile dodatno strokovno izpopolnjevanje in prebiranje strokovne literature. Povedo, da
je veliko strokovne literature že dostopno na internetu. Predvsem omenjajo strokovno revijo
Sodobna pedagogika.
Učiteljica B pove, da »nenehno dodatno strokovno izpopolnjevanje vpliva na moj
profesionalni razvoj.«
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Podobnega mnenja so tudi učiteljice E, C in D. »Najpomembnejši dejavnik pri mojem
profesionalnem razvoju je gotovo dodatno strokovno izobraževanje in branje strokovne
literature.«. Učiteljica E: »Veliko sem brala raznovrstno strokovno literaturo, ki jo lahko
pridobim tudi že na internetu. Poslužujem se revije Sodobne pedagogike.«
Valenčič Zuljan idr. (2005) so v raziskavi ugotovili, da je podpora učiteljevi strokovnosti v
profesionalnem razvoju premalo sistematična in bolj usmerjena v kvantiteto kot v kvaliteto. V
isti raziskavi je kar 77 % učiteljev menilo, da so jim seminarji dali teoretično znanje in
seznanitev z novostmi. Zanimiv pa je podatek raziskave, ki ugotavlja, da le 13 % učiteljev to
znanje resnično uporablja v praksi.
V Beli knjigi (2011) lahko uvodoma preberemo, da je vseživljenjsko učenje strokovnih
delavcev v vzgoji in izobraževanju eden od temeljev njihovega profesionalnega razvoja. Za
opravljanje vseh nalog, s katerimi se srečajo na svoji profesionalni poti, strokovni delavci ne
morejo pridobiti vsega znanja v času študija in pripravništva, ampak se morajo izpopolnjevati
v celotni profesionalni karieri. Brez neprestane refleksije svojega dela, ob upoštevanju
sprememb na strokovnem področju in v celotni družbi, in brez stalnega usvajanja novega
znanja, se strokovni delavci ne morejo prilagajati spremembam niti izpolniti visokih
pričakovanj, ki jih družba postavlja pred njih (Bela knjiga, 2011).
Pripravništvo
Po besedah učiteljic je eden izmed dejavnikov, ki jim je pomagal pri njihovem
profesionalnem razvoju kot razredniku tudi njihovo pripravništvo. Omenjajo mentorjevo
vlogo in podajanje znanja njim začetnikom.
Učiteljica A: »Zelo pomembno za učitelja je opravljanje pripravništva pod strokovnim
vodstvom učitelja mentorja. Sama sem se pri opravljanju pripravništva naučila veliko veščin
za dobro opravljanje razredništva, saj sem imela dobro in izkušeno mentorico.« Podobnega
mnenja sta tudi učiteljici D in E, ki pravita: «Menim, da ima pri začetni poti razredništva
pomembno vlogo mentor, ki pripravnika uvede v svet razredništva, saj iz svojih izkušenj
pozna nekatere trike, ki ti kot razredniku pridejo prav.« Učiteljica D pa pravi: »Spomnim se
svoje mentorice, ki mi je pomagala za nasveti, kako voditi razred.«
Raziskava Valenčič Zuljan idr. (2006) je pokazala, da je s svojim profesionalnim razvojem v
času pripravništva zelo zadovoljnih večji delež pripravnikov, ki opravljajo pripravništvo
skupaj z mentorjem, kot pripravniki, ki samostojno opravljajo svoje delo.
Kolegialno sodelovanje
Učiteljice so izpostavile dejavnik, ki vpliva na njihov profesionalni razvoj razrednika, tudi
kolegialno sodelovanje. Omenjajo, da je pomembna izmenjava izkušenj s sodelavci,
opazovanje dobrih učiteljev pri delu z razredom in sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci
šole. Vse učiteljice opisujejo takšno sodelovanje kot pomembno pri njihovem profesionalnem
razvoju kot razredniku.
Učiteljica D: »Tudi drugi strokovni delavci šole, ki s svojimi izkušnjami strokovno rešujejo
situacije, povezane z razredom, vplivajo na moj profesionalni razvoj kot razrednika.«
Učiteljica E pa dodaja: »Pogosto sem opazovala dobre učitelje pri delu z razredom in jih
skušala posnemati pri delu z mojim razredom. Pogosto s sodelavci tudi ovrednotim načine
dela in o tem razpravljamo in tehtamo najboljše rešitve, ki so povezane z razredom.«
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Učiteljica C pove, da je »izmenjava mnenj s sodelavci, ko gre za razred je nujna in
potrebna.«.
Tudi učiteljici B je pomembno sodelovanje z drugimi učitelji.
Po besedah Polak (2009) je pomembno zavedanje, da je za doseganje ciljev nujno
medsebojno sodelovanje in medsebojno dopolnjevanje.
Valenčič Zuljan (2012) je mnenja, da za učiteljev profesionalni razvoj izredno pomembno, da
učitelj ni prepuščen samemu sebi, temveč ima možnost za sodelovanje z drugimi oziroma je
deležen načrtnih spodbud za sodelovanje.
Tudi Bubb (2013) je mnenja, da si lahko učitelji veliko pridobijo pri svojem profesionalnem
razvoju z aktivnostmi, kot so sodelovanje, neformalni pogovori v zbornici in z delom v
skupnosti praks. Avtorica je tudi mnenja, da kakovosten tim oddelka ali delovne skupine
lahko pomembno prispeva k profesionalnem razvoju posameznika.
Spodbudno delovno okolje
Učiteljicam, ki so sodelovale v intervjuju, je pomemben dejavnik njihovega profesionalnega
razvoja tudi spodbudno delovno okolje. Pomembna jim je pozitivna komunikacija,
spodbujanje motivacije za opravljanje razrednikovih nalog, materialni pogoji šole, načini
vodenja razreda in podpora ravnatelja.
Učiteljica A poudari, da je pomemben dejavnik pri profesionalnem razvoju razrednika
»uspešna komunikacija, motivacija za opravljanje nalog razrednika, šola in jeni materialni
pogoji.«
Učiteljici B pa je pomembno pri njenem profesionalnem razvoju kot razredniku to, »da me
ravnateljica podpira in me spodbuja pri izobraževanju, novostih, ki so pomembne za razred,
kar dobro vpliva na moje delo in na moj profesionalni razvoj.«
Bubb (2013) je mnenja, da morajo vodje šol zagotoviti, da se profesionalni razvoj dogaja.
Voditi ga je potrebno učinkovito, saj le tako doseže pozitiven učinek in doseže dobre
rezultate.
Valenčič Zuljan (2012) poudarja pomen sodelovalnega tipa šole. Takšno šolo oblikuje
spodbudno in produktivno okolje, kjer se učitelji lažje odločajo za spremembe in izboljšave.
Lastnosti razrednika
Učiteljice razredničarke so izpostavile osebnostne lastnosti razrednika enega izmed
dejavnikov njihovega profesionalnega razvoja. Učiteljicam je pomembno, da se na podlagi
lastnih izkušenj nekaj naučijo in tako tudi profesionalno rastejo. Prav tako jim je pomembno,
da znajo razredniki sprejemati učence prav takšne, kakršni so.
Učiteljica C: »Najdragocenejši dejavnik mojega profesionalnega razvoja so gotovo lastne
izkušnje. Ob vsaki novi težavi se tudi nekaj naučiš.«
Učiteljica A dodaja: »Pri profesionalnem razvoju razrednika je pomembnih več dejavnikov.
Eden izmed teh je tudi osebnostne lastnosti razrednika.« Učiteljica A pove, da so te
osebnostne lastnosti razrednika naslednje »razrednik se mora znat pogovarjati z učenci in jim
hkrati prisluhniti. Pomembno je, da je prijazen do učencev in da pravilno odreagira ob
določeni težavi.«
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»V prvi vrsti so to učenci, ki so raznoliki in z različnimi osebnostmi lastnostmi,« pove
učiteljica D.
Kyriacou (1997) je mnenja, da je pozitivno vzdušje v učilnici odvisno od vrste in oblike
razmerja, ki ga učitelj vzpostavi z učenci.
Zuljan Valenčič (2012) ugotavlja, da je za učiteljev profesionalni razvoj zelo pomembno, da
učitelj pozna samega sebe in različnost svojih učencev.
Že Malić (1988) je opozoril na dejstvo, da ni lahko biti razrednik, saj so le-ti izpostavljeni
javnosti in sodbam v javnosti. Pa vendar avtor dodaja, da imajo učenci radi tistega razrednika,
ki se zna pogovarjat, sprejema učence, je v iskrenih kontaktih, svetuje in usmerja, se zna
veselit, je dobro razpoložen, enako obravnava vse učence, je objektiven in mu lahko zaupaš.
Avtor pa tudi pove, da so tudi učitelji samo ljudje, ki imajo svoje težave in probleme. Po
mnenju avtorja pa se učitelji morajo zavedati, da so vedno na očeh javnosti tudi v zasebnem
življenju.

3.2.6.5 Opredelitev spodbud ali ovire razrednika pri odločitvi za določeno obliko
sodelovanja s starši.
Na podlagi analize polstrukturiranega intervjuja smo oblikovali naslednje pojme, ki smo jih
razdelili na ovire in spodbude razrednika pri odločitvi za določeno obliko sodelovanja s starši:
Med ovire se uvrščajo:



negativni odnosi s starši,
nezadostna udeležba na srečanjih.

V večini so učiteljice razredničarke povedale, da vidijo eno glavnih ovir pri sodelovanju s
starši poseganje staršev v pedagoško delo učiteljic. Iz pogovora z učiteljicami lahko
sklepamo, da imajo učiteljice s sodelovanjem s starši negativne izkušnje, kar pripomore k
netvornemu sodelovanju s starši. Na podlagi izjav se učiteljice zavedajo, da starši vedno bolj
posegajo v njihovo pedagoško delo. Tu se odpira tudi vprašanje usposobljenosti učiteljev za
vzdrževanje avtonomnosti. Po mnenju učiteljic starši redkeje in s težavo sprejemajo strokovno
mnenje učiteljev in tako prihajajo učiteljice v konflikte s starši. Na podlagi konfliktov s starši
prihaja do negativnih odnosov in je tudi težko z njimi sodelovati in jih vabiti na srečanja. Teh
srečanj pa se manj udeležujejo starši v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko je
dejansko možnih več konfliktnih situacij, ker je obseg zahtevanega znanja učencev že večji.
Učiteljice so tudi izpostavile drugo oviro, ki jo vidijo, v nezadostni udeležbi na srečanjih, ki
jih organizirajo. To oviro rešujejo tako, da starše povabijo, da so oni vodje kakšne delavnice.
Takrat je obisk delavnic večji (npr. starš, ki je fizioterapevt vodi delavnico Zdravo gibanje).
Takšnega mnenja je učiteljica E, ki pove: »Prepričanost staršev v sposobnosti svojih otrok in
nesprejemanje strokovnega mnenja v meni kot razredničarki ali učiteljici pogosto sproža
razkole in netvorno sodelovanje s starši. Težje se odločam za določene oblike sodelovanja, če
niso odnosi s starši pozitivni.«
Tudi učiteljica D pove: »V moje strokovno delo ne želim, da posegajo starši, zato se takrat
redkeje odločam za kakšno obliko sodelovanja s starši. Vse je odvisno od generacije, kateri
sem razredničarka.«
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Učiteljica C pa dodaja, da »ovir ne bi smelo biti. Kot razredničarka petemu razredu pa vidim
glavno oviro pri sodelovanju staršev pri raznih oblikah sodelovanja ravno v tem, da starši ne
prihajajo tako pogosto in v večjem število na srečanja, ki jih organiziram.«
Malić (1988) je mnenja, da velik del razrednikove aktivnosti predstavlja sodelovanje s starši
učencev. Avtor je mnenja, da je to sodelovanje pomembno tako za šolo kot za družino učenca.
K spodbudam spadajo:




jasni cilji za sodelovanje s starši,
odnos med starši, učitelji in učenci,
pozitivne izkušnje s sodelovanjem.

Učiteljice so izpostavile, da so spodbuda razrednika za uspešno sodelovanje s starši predvsem
pozitivni odnosi, ki se vzpostavijo z neformalnim sodelovanjem s starši. Za dobro sodelovanje
s starši so učiteljice izpostavile tudi obojestransko zaupanje, ki naj bi bilo predvsem
sodelovalno. Po mnenju učiteljic je za dobro sodelovanje s starši pomembna spoštljiva
komunikacija.
Učiteljica D izpostavi: »V pozitivnem odnosu učenec, starš in učitelj lahko razrednik uspešno
premaguje določene težave.«
Učiteljica C pa pove, da »je spodbuda pri sodelovanju s starši so odnosi, ki se oblikujejo pri
raznih dejavnostih oz. sodelovanjih.«
»Pri raznih oblikah sodelovanja s starši je pomembno obojestransko zaupanje, ki naj bi bilo
sodelovalno. Spoštljiva komunikacija med razrednikom in starši pa je zame izrednega
pomena, saj je je danes vedno manj,« je kritična učiteljica E.
Učiteljica A poudari, da »je sodelovanje razrednika s starši izredno pomembno. Odnosi
morajo temeljiti na spoštovanju obeh strani in zaupanju. Razredniki in starši se moramo
zavedati, da sodelujemo v dobro otroka.«
V raziskavi Kalin idr. (2008, str. 139) je ugotovljeno, da je temelj kakovostnega sodelovanja
vzpostavljanje in vzdrževanje dobrih medosebnih odnosov. Raziskava je tudi pokazala, da
brez izražanja spoštovanja drug do drugega, pristnega zanimanja za to, kar nam ima
sogovornik povedati, in truda to tudi razumeti ni moč združiti moči v podpiranju drug
drugega v skupnem prizadevanju za čim kakovostnejše izobraževanje otrok in v skupnem
reševanju problemov. Učitelji so v zvezi s tem premalo pripravljeni na delo in sodelovanje z
raznolikimi starši. Zlasti se pokaže potreba po dodatnem izpopolnjevanju na področju
razvijanja spretnosti poslušanja, asertivnosti in svetovanja.
Učiteljice, ki so sodelovale v intervjuju, so poudarile, da so spodbuda za razrednike tudi jasno
postavljeni cilji za sodelovanje s starši. Razredničarke poudarjajo, da je pomembno, da v
letnem delovnem načrtu opredelijo ustaljene oblike sodelovanja s starši in neformalne oblike
sodelovanja s starši.
Učiteljica A podari, da so »v letnem delovnem načrtu seveda opredeljene ustaljene oblike
sodelovanja s starši. Tako imamo mesečne govorilne ure, pogovorne ure ter roditeljske
sestanke. Zapišemo tudi neformalne oblike sodelovanja kot na primer dneve odprtih vrat,
starševski večer, nastopi otrok …«
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Inhitar in Kepec (2002) opredeljujeta neformalne oblike sodelovanja šole s starši, kot so
razstave, šolske prireditve in razna druga srečanja, ki niso nujno vnaprej predpisane. Po
mnenju avtoric pa takšna srečanja prinašajo boljše sodelovanje in zaupanje. Odnosi med
učitelji in starši postajajo bolj osebni in temeljijo na medsebojnem razumevanju, spoštovanju
ter strpnosti. Vse formalne in neformalne oblike srečanj zagotavljajo staršem možnost
aktivnega sodelovanja, ki vodi k izboljšanju učnih navad učencev in njihovih dosežkov.
Kot eno izmed spodbud razrednika za sodelovanje s starši so učiteljice izpostavile pozitivne
izkušnje s sodelovanjem. Učiteljice se lažje odločijo za določeno obliko sodelovanja s starši,
če imajo predhodne pozitivne izkušnje s takšno obliko sodelovanja.
Učiteljica B pove: »Za določeno obliko sodelovanja s starši se odločim na podlagi pozitivnih
izkušenj iz preteklih let.«
NAJPOGOSTEJŠE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI, KI JIH ORGANIZIRAJO
UČITELJICE, KI SO SODELOVALE PRI INERVJUJU



Formalne oblike sodelovanja s starši (govorilne ure, pogovorne ure, roditeljski
sestanki, predavanja).
Neformalne oblike sodelovanje s starši (delavnice, ki jih vodijo starši, starševski
večeri, nastopi otrok, dan odprtih vrat).

3.2.7 Temeljne ugotovitve kvalitativne raziskave
Učiteljice razredničarke, ki so bile intervjuvane, so izpostavile tri njim pomembne pogoje
lastnega profesionalnega razvoja, in sicer:




lastnosti razrednika,
delovne izkušnje in
vseživljenjsko izobraževanje.

Lastnosti razrednika, ki po mnenju intervjuvanih učiteljic, vplivajo na profesionalni razvoj:






radovednost,
želja po nenehnih spremembah,
dosledno sprejemanje pomembnih sprememb,
dosleden, skrben in natančen pri delu in
sprejemanje izzivov.

Razredničarke, ki so sodelovale pri intervjuju, so izpostavile pomen delovnih izkušenj za
profesionalni razvoj, in sicer razredniki:





profesionalno rastejo z leti, ko imajo vedno več izkušenj,
lažje sprejemajo spremembe, če imajo več delovnih izkušenj,
praksa prinese drugačen pogled na samo pedagoško delo,
lahko več energije usmerijo v iskanje novih pedagoških prijemov, ki jim prinesejo boljše
rezultate pri delu.

Vseživljenjsko izobraževanje je za intervjuvane učiteljice razredničarke pomembno iz dveh
vidikov, in sicer:
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Razredniki morajo slediti spremembam v družbi in zato se morajo nenehno dodatno
strokovno izobraževati.
Razredniki morajo imeti veliko mero spretnosti in znanj za uspešno delo v šoli in to je
pogoj, da se učitelji nenehno izobražujejo.

Učiteljice razredničarke, ki so bile intervjuvane, so izpostavile glavne vidike, kako one skrbijo
za svoj profesionalni razvoj. Izpostavile so:






kolegialno sodelovanje,
dodatno strokovno izpopolnjevanje,
mentorstvo pripravniku,
refleksijo,
pozitivno delovno okolje.

Kolegialno sodelovanje je po mnenju razredničark, ki so sodelovale pri intervjuju,
pomemben vidik pri njihovi skrbi za profesionalni razvoj. Izpostavljajo predvsem, da:






je za uspešno delo razrednika pomembno sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci šole;
mora ravnateljica podpirati kolegialne hospitacije;
je za uspešno delo razrednika pomembno sodelovanje s sodelavci (timsko delo, aktivi),
sodelovanje in izmenjava izkušenj s kolegi iz drugih šol in izmenjava strokovnih mnenj z
razredniki;
so pomembna študijska srečanja;
so pomembni pogovori z ostalimi razredniki v kolektivu.

Po mnenju razredničark brez dodatnega strokovnega izpopolnjevanja ni profesionalne rasti.
Razredničarke izpostavijo naslednja dejstva, kako one skrbijo za svoj profesionalni razvoj:




omenjajo vidik varčevanja v šolstvu na račun dodatnega strokovnega izpopolnjevanja;
raje posegajo po strokovni literaturi, ki je dostopna tudi na internetu;
udeležujejo se skupnih izobraževanj znotraj kolektiva, ki jih organizirajo ravnatelji.

Mentorstvo pripravniku je za razredničarke pomembno, saj s mentorstvom študentom tudi
same profesionalno rastejo.
Refleksiji pripisujejo intervjuvane razredničarke manjši pomen. Omenjajo portfolio, ki jo
vodijo sistematično in na ravni projekta šole.
Večji pomen za svojo profesionalno rast dajejo intervjuvane razredničarke pozitivnemu
delovnemu okolju. Izpostavijo:



zavest razredničark po prilagajanju lastnega pedagoškega dela in da morajo delovati v
pozitivnem delovnem okolju;
sprejemanje izzivov učiteljic.

Razredničarke so opredelile deset glavnih ovir in spodbud pri njihovem profesionalnem
razvoju.
Med glavne ovire uvrščajo razredničarke naslednje dejavnike:



nespodbudni šolski sistem,
nepotrebna birokracija pri delu,
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dodajanje novih nalog razrednikom,
odsotnost supervizije,
odnos med starši in učitelji.

Med glavne spodbude uvrščajo razredničarke naslednje dejavnike:






pozitivne izkušnje z novitetami,
motivacija za delo,
izzivi razredništva,
pozitivna komunikacija,
delovno okolje.

Po mnenju razredničark so glavni dejavniki, ki jim pomagajo pri njihovem profesionalnem
razvoju:






dodatno strokovno izpopolnjevanje,
pripravništvo,
kolegialno sodelovanje,
spodbudno delovno okolje,
osebnostne lastnosti razrednika.

Med glavne spodbude in ovire razredničarke pri svojih odločitvah za določeno obliko
sodelovanja s starši opredeljujejo naslednje dejavnike.
Med ovire uvrščajo :



negativni odnosi s starši,
nezadostna udeležba na srečanjih.

K spodbudam pa prištevajo:




jasne cilje za sodelovanje s starši,
odnos med starši, učitelji in učenci,
pozitivne izkušnje s sodelovanjem.

Med najpogostejše oblike sodelovanja s starši so razredničarke, ki smo jih intervjuvali,
izpostavile naslednje oblike:



formalne oblike sodelovanja s starši (govorilne ure, pogovorne ure, roditeljski sestanki,
predavanja),
neformalne oblike sodelovanje s starši (delavnice, ki jih vodijo starši, starševski večeri,
nastopi otrok, dan odprtih vrat).

Zgornje ugotovitve so nastale na podlagi intervjujev petih učiteljic razredničark in ne
omogočajo posploševanja. Izpostavljeni pa so določeni vidiki, ki so zanimivi in smo jih zato
tudi izpostavili. Za dopolnitev zgornjih ugotovitev pa smo uporabili tudi kvantitativno
raziskavo, ki jo predstavljamo v nadaljevanju.

76

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

3.3 Kvantitativna raziskava
3.3.1 Raziskovalna vprašanja
Cilji empirične raziskave bodo odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja, ki smo jih
razvrstili v tri večje sklope:
Profesionalni razvoj razrednika
1. Kako dobro so učitelji po svoji presoji usposobljeni za naloge razrednika?
1.1. Ali se med učitelji razredniki v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi presoji strokovne usposobljenosti za delo
razrednika?
1.2. Ali se med učitelji razredniki v različnih obdobjih profesionalnega razvoja, pojavljajo
statistično pomembne razlike v njihovi presoji strokovne usposobljenosti za delo razrednika?
2. Katere lastnosti in zmožnosti mora po presoji učiteljev imeti kakovosten razrednik, da
lahko uspešno opravlja svoje delo?
2.1. Ali se učitelji, ki poučujejo v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
statistično pomembno razlikujejo glede na presojo lastnosti in zmožnosti, ki jih mora imeti
kakovosten razrednik?
2.2. Ali se učitelji v različnih obdobjih profesionalnega razvoja statistično pomembno
razlikujejo glede na presojo lastnosti in zmožnosti, ki jih mora imeti razrednik, da lahko
opravlja svoje delo?
Stališča in izkušnje razrednikov pri sodelovanju s starši
1. Kako pogosto se učitelji udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za sodelovanje s starši ter iz katerih vsebin bi se želeli dodatno strokovno
izobraževati?
1.1. Ali se učitelji, ki poučujejo v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
statistično pomembno razlikujejo v pogostosti udeležbe dodatnega strokovnega
izobraževanja?
1.2. Ali se učitelji v različnih obdobjih profesionalnega razvoja, statistično pomembno
razlikujejo, kako pogosto se udeležujejo programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja?
2. Kolikšen pomen pripisujejo učitelji različnim oblikam sodelovanja s starši?
2.1. Ali se učitelji v različnih obdobjih profesionalnega razvoja statistično pomembno
razlikujejo glede na presojo pomena različnih oblik sodelovanja s starši?
Dejavniki razrednikovega profesionalnega razvoja
1. Kako učitelji opredeljujejo lasten profesionalni razvoj v vlogi razrednika in kateri
dejavniki na to vplivajo?
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3.3.2 Raziskovalna metoda in pristop
Izvedli smo kvantitativno raziskavo. Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in
kavzalno-neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja (Sagadin, 1993).
Pri oblikovanju anketnega vprašalnika smo se opirali na domače raziskave razredništva in
profesionalnega razvoja učiteljev (Kalin et al., 2009, Žagar idr., 2001, Pšunder, 2006, Zavod
RS za šolstvo, 2012, Valenčič Zuljan idr. 2006, 2001, Javornik Krečič, 2008, Javrh, 2011).

3.3.3 Vzorec
Raziskava je temeljila na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu učiteljev in učiteljic v
osnovnih šolah, ki so razredniki v prvem in drugem vzgojno izobraževalnem obdobju ter
poučujejo v mestnih in podeželskih šolah v šolskem letu 2015/2016. Vzorec je zajemal 110
učiteljev in učiteljic.
Sodelovalo je 110 osnovnošolskih učiteljev in učiteljic razredničark, starih od 26 do 61 let.
Starostna struktura anketiranih razrednikov je prikazana v Grafikonu 1.
Grafikon 1 Starost anketiranih razrednikov

V vzorcu je sodelovalo 106 učiteljic ali 96 % in 4 moški ali 3,6 %. Porazdelitev anketiranih
razrednikov glede na spol je prikazana na Grafikonu 2.
Grafikon 2 Spol anketiranih razrednikov
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Delovna doba anketiranih razrednikov je prikazana v Grafikonu 3. Največ učiteljev (47 ali
42,7 %) ima od 11 do 20 let delovne dobe.
Grafikon 3 Delovna doba anketiranih razrednikov

Dosežena stopnja izobrazbe anketiranih razrednikov je grafično prikazana na Grafikonu 4.
Kar 74 učiteljev ali 67,3 % ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo in 31 učiteljev ali 28,2 %
ima pridobljeno višjo šolo. Manjši procent učiteljev 4,5 % ali 5 učiteljev ima označeno drugo
izobrazbo (1 učitelj ima doktorat, 1 učitelj ima srednjo šolo ter trije učitelji imajo visoko
strokovno šolo).
Grafikon 4 Dosežena stopnja izobrazbe anketiranih razrednikov

Delovno okolje anketiranih razrednikov je prikazano na Grafikonu 5. V vzorcu prevladujejo
učitelji, ki poučujejo v mestnem okolju, teh je 60 ali 54,5 %.
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Grafikon 5 Delovno okolje anketiranih razrednikov

Razredi, ki ga vodijo anketirani razredniki, so prikazani v Grafikonu 6. Glede na razred, ki ga
poučujejo v tem šolskem letu, pa prevladujejo učitelji, ki poučujejo v prvem razredu, in sicer
jih je 29 ali 27,4 %, najmanj (2 učitelja ali 1,9 %) pa jih poučuje v šestem razredu.
Grafikon 6 Razred katerega vodi anketirani razrednik

Strokovni nazivi anketiranih razrednikov so prikazani na Grafikonu 7. Prevladujejo učitelji, ki
imajo naziv svetovalec, teh je 53 ali 48,6 %, naziv mentor pa ima 44 učiteljev ali 40,4 %,
naziv svetnik imajo 4 učitelji ali 3,6 %.
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Grafikon 7 Strokovni naziv anketiranih razrednikov

3.3.4 Opis postopka zbiranja podatkov
V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik. Zanesljivost smo zagotovili z natančnimi
navodili. Vsi anketirani so imeli enake pogoje za izpolnjevanje vprašalnikov, s čimer se je
zadostila objektivnost instrumentov. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. V prvem delu so
vprašanja o splošnih podatkih, kot so spol, starost, stopnja izobrazbe, leta delovne dobe,
razred, ki ga poučujejo, mestna ali podeželska šola. Sledila so vprašanja, ki so vezana na
osrednja raziskovalna vprašanja magistrskega dela. Vprašanja so zaprtega tipa, nato so sledili
dve 5-stopenjski ocenjevalni lestvici in vprašanje, ki je odprtega tipa. Anketni vprašalnik je
bil anonimen.
Anketni vprašalnik smo poslali po predhodnem dogovoru z ravnateljem osnovnih šol po
elektronski pošti. Ravnatelji so po elektronski pošti vprašalnike posredovali učiteljem
razrednikom, ki poučujejo v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Izpolnjene
anketne vprašalnike je vodstvo posamezne šole vrnilo raziskovalki po pošti.

3.3.5 Postopek obdelave podatkov
Podatki so bili obdelani s pomočjo programa SPSS. Uporabljeni so bili naslednji statistični
postopki: deskriptivne statistike za opis rezultatov (izračun frekvenc, odstotkov, srednje
vrednosti ter mere za opis razpršenosti rezultatov), za preverjanje posameznih hipotez pa smo
uporabili ustrezne inferenčne statistične postopke (t-preizkus ali ANOVA).

3.3.6 Rezultati in interpretacija
Interpretacija rezultatov je razdeljena na tri sklope, in sicer:
 profesionalni razvoj razrednika,
 stališča in izkušnje razrednikov pri sodelovanju s starši,
 dejavniki razrednikovega profesionalnega razvoja.
Pri vsakem vprašanju smo analizirali frekvenco posameznega odgovora in frekvenco
odgovora glede na spremenljivke. Vprašanja smo povezali še z drugimi trditvami, da smo
preverili medsebojno statistično povezanost. Tabele so podane v prilogi.
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3.3.6.1 Profesionalni razvoj razrednika
Delo razrednika prinaša vedno nove izzive, določena vprašanja in nazadnje določene naloge,
ki so vezane na razred oz. oddelek. Da bo razrednik kos izzivom, mora biti dobro usposobljen.
3.3.6.1.1 Usposobljenost učiteljev za naloge razrednika
Zanimalo nas je, kako dobro so razredniki po njihovem mnenju usposobljeni za vodenje
oddelka. Grafikon 8 prikazuje samooceno usposobljenost anketiranih razrednikov na področju
vodenja oddelka.
Grafikon 8 Samoocena usposobljenosti anketiranih razrednikov na področju vodenja oddelka

Iz Grafikona 8 lahko ugotovimo, da dobra polovica (57 %) vseh anketiranih razrednikov
meni, da je dobro usposobljena na področju vodenja oddelka. Nekoliko manj (30 %)
razrednikov meni, da je zelo dobro usposobljenih za vodenje oddelka. 2, 9 % vseh vprašanih
razrednikov pa meni, da je zelo slabo usposobljenih za vodenje oddelka.
Zanimalo nas je, ali se med učitelji razredniki v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem
obdobju pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovi presoji lastne strokovne
usposobljenosti za delo razrednika. S T-preizkusom smo izračunali, ali se pojavljajo
statistično pomembne razlike med učitelji razredniki v prvem vzgojno-izobraževalnem
obdobju in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, glede na samooceno usposobljenosti
vodenja oddelka.
Tabela 7 Srednje vrednosti ocen usposobljenosti razrednika na področju vodenja oddelka
vzgojno-izobraževalno obdobje

N

M

SD

1.

68

1,88

0,820

2.

33

1,85

0,870

Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, da se razredniki v obeh skupinah ocenjujejo kot
zelo dobro usposobljene na področju vodenja oddelka. Oboji menijo, da so dobro
82

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

usposobljeni za vodenje oddelka. Iz Tabele 7 lahko razberemo, da je aritmetična sredina ocen
razrednikov prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja nekoliko višja (M = 1,88) kot v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju (M = 1,85).
Prav tako smo želeli izvedeti, ali je ta razlika, ki se pojavlja pri samooceni usposobljenosti
razrednikov za vodenje oddelka v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju,
statistično pomembna.
S t-preizkusom smo ugotavljali, ali je razlika med samooceno razrednikove usposobljenosti za
vodenje oddelka glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje statistično
pomembna. Za ugotavljanje razlik med neodvisnimi vzorci v usposobljenosti razrednikov za
vodenje oddelka glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje smo ugotovili, da
med vzorci ni statistično pomembnih razlik (t = 0,191; df = 99; p = 0,849). Tabela
usposobljenost razrednikov za vodenje oddelka glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno
obdobje je v Prilogi 1.
Prav tako smo želeli ugotoviti, ali se čutijo razredniki dovolj dobro usposobljeni za vodenje
oddelka v različnih obdobjih poučevanja v osnovni šoli. V Tabeli 8 smo analizirali odgovore
usposobljenosti razrednikov glede na delovno dobo poučevanja v osnovni šoli.
Tabela 8 Usposobljenost razrednikov glede na delovno dobo v osnovni šoli
Usposobljenost razrednikov za vodenja oddelka

Leta delovne dobe
v osnovni šoli

zelo dobro

dobro

srednje dobro slabo

do 5 let

0

0,0 %

3

60,0 %

1

20,0 %

1

20,0 % 0

0,0 %

5

100 %

od 6 do 10 let

1

11,1 % 6

66,7 %

1

11,1 %

0

0,0 %

1

11,1 %

9

100 %

od 11 do 20 let

14 30,4 % 29

63,0 %

2

4,3 %

1

2,2 %

0

0,0 %

46

100 %

od 21 do 30 let

9

33,3 % 14

51,9 %

3

11,1 %

0

0,0 %

1

3,7 %

27

100 %

44,4 % 8

44,4 %
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Iz Tabele 8 lahko razberemo, da razredniki ne glede na delovno dobo menijo, da so za
vodenje oddelka dobro oz. zelo dobro usposobljeni. Tako so vprašani razredniki z do 30letnim delovnim stažem podali mnenje, da so dobro usposobljeni (več kot polovica oz. v
skupini s 6–10 let delovne dobe kar dve tretjini vprašanih). Zanimivo je, da se razredniki, ki
imajo do 5 let delovne ocenjujejo s kar 60 % za dobro usposobljene za vodenje oddelka in
nihče se ne ocenjuje, da je zelo dobro ali za zelo slabo usposobljen za vodenje oddelka.
Razredniki z več kot 31 let poučevanja pa v enaki meri menijo, da so zelo dobro usposobljeni
oziroma dobro usposobljeni za vodenje oddelka (oba odgovora dosegata 44,4 % delež).
Za ugotavljanje razlik v usposobljenosti razrednikov za vodenje oddelka, glede na delovno
dobo, smo izvedli enosmerno analizo variance, kjer smo primerjali odgovore razrednikov
glede na delovno dobo (trajanje poučevanja).
Rezultati enosmerne analize variance so pokazali, da med skupinami ni statistično
pomembnih razlik (F= 1,833; df = 4; p = 0,128). To pomeni, da ne moremo zaključiti, da so
delovna doba oz. delovne izkušnje razrednika pomembne za usposobljenost za vodenje
oddelka. Tabela za ugotavljanje razlik v usposobljenosti razrednikov za vodenje oddelka,
glede na delovno dobo je v Prilogi 1.
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Če primerjamo študijo, ki jo je opravila Čagran (1998, str. 376), lahko iz rezultatov te
raziskave razberemo, da večina učiteljev, ki so razredniki, meni, da za delo razrednika niso
dovolj usposobljeni. Raziskovalni vzorec te raziskave so bili učitelji, ki poučujejo v osnovni
šoli in so razredniki. Ista raziskava je tudi pokazala, da kot študentje, v času študija, niso bili
deležni usposabljanja za razredništvo.
Tudi naša raziskava je pokazala, da delež odgovorov »zelo dobro usposobljen« narašča z leti
delovne dobe in pri najstarejši skupini (31 let delovne dobe in več) doseže 44,4 % vseh
vprašanih.
Zanimalo nas je, kako so si spretnost vodenja oddelka razvijali razredniki in kaj jim je bilo v
tem procesu v pomoč. To vprašanje je bilo odprtega tipa in povzemamo vsebinsko podobne
opise. Največ anketiranih razrednikov je zapisalo, da jim je branje strokovne literature in
obiski raznih seminarjev v največjo pomoč pri vodenju oddelka. Prav tako so jim v pomoč pri
vodenju oddelka lastne izkušnje, ki so si jih pridobivali skozi večletno prakso. Spretnost
vodenja oddelka so si razvijali tudi s pomočjo timskega dela, z izmenjavo izkušenj med
sodelavci, z lastno iznajdljivostjo in s poslušanjem učencev. Zasledimo tudi, da se razredniki
poslužujejo medijev in šolskih forumov pri razvijanju te spretnosti.
Ugotoviti smo tudi želeli, kaj bi razredniki potrebovali, če bi si želeli to spretnost razvijati.
Največkrat so razredniki zapisali, da bi potrebovali izobraževanja na temo razredništva, več
sodelovanja s kolegi in izmenjave izkušenj, delavnic in predvsem manj birokratskih opravil.
Prav tako smo želeli izvedeti, kako pogosto se razredniki udeležujejo programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, ki jim pomagajo pri vodenju oddelka.
Pogostost udeleževanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki
pomagajo pri vodenju oddelka
Grafikon 9 Pogostost udeleževanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki
vam pomagajo pri vodenju oddelka
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Iz Grafikona 9 lahko razberemo, da se kar 65,1 % razrednikov redko udeležuje programov
nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 24,5 % anketirancev se pogosto
udeležuje nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, še manjši odstotek (10,4
%) razrednikov pa se ne udeležuje tovrstnih izobraževanj.
Čagran (1998) je v svoji raziskavi ugotovila, da starejši razredniki odklanjajo dodatno
strokovno izpopolnjevanje na področju vodenja oddelka. Kalin (2001, str. 28) poudarja, da je
razrednika potrebno usposobiti, da se bo zavedal različnosti pričakovanj od njegove socialne
vloge, da bo znal živeti s temi pričakovanji, da bo sposoben druge vprašati, kakšna so njihova
pričakovanja in povedati, v čem sam vidi svojo vlogo. Tudi Malić (1988) poudarja, da je
razrednika potrebno usposobiti. Avtor poudarja, da je potrebno začeti usposabljanje
razrednika že v času študija. Za nadaljnje organizirano strokovno in pedagoško usposabljanje
razrednikov pa mora skrbeti osnovna šola. Pušnik idr. (2000) so raziskali, katero znanje
potrebujejo razredniki. Ugotovili so, da na razredni stopnji izražajo razredniki željo po
dodatnem izobraževanju na področji odkrivanja težav, dela z nadarjenimi učenci in svetovanja
učencem ob problemih. Tudi naša raziskava je potrdila dejstvo, da se razredniki redko
udeležujejo programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na področju vodenja
oddelka.
Pogostost izvajanja oddelčnih ur
Prav tako nas je zanimalo, kako pogosto razredniki izvajajo oddelčne ure. Iz Grafikona 10
lahko razberemo, da kar 43,9 % vprašanih razrednikov izvaja oddelčne ure po potrebi. Enkrat
na mesec izvaja oddelčne ure samo 2,8 % anketirancev. Večji odstotek vprašanih razrednikov
(21,5 %) izvaja oddelčne ure enkrat na 14 dni. 31,8 % vprašanih razrednikov pa izvaja
oddelčne ure enkrat tedensko.
V predmetniku osnovne šole (obvezen program) je jasno zapisano, da se oddelčne ure
pričnejo izvajati od četrtega razreda naprej, in sicer 0,5 ure na teden.
Grafikon 10 Pogostost izvajanja oddelčnih ur
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Iz naše raziskave lahko sklepamo, da se razredniki najpogosteje (43,9 %) odločajo za
oddelčne ure po potrebi, kar priča dejstvu, da se razredniki zavedajo težav pri delu z učenci in
se zato tudi odločajo za pogostejše izvajanje oddelčnih ur.
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V izraelskem izobraževanju učiteljev je poudarjeno, da so vsi učitelji tudi vzgojitelji.
Učencem so zgled, kako se obnašati in živeti vrednote (Smith, 2001). Prav tako se na Finskem
razredniki srečujejo s spremembami pri njihovem delu in posledično je na osnovnih šolah
vedno več moralnih vprašanj, ki jih morajo razredniki pravilno rešiti (Tirri, 2001). Vsi ti
podatki kažejo, kako pomembne so oddelčne ure in da se anketirani razredniki tega zelo dobro
zavedajo, saj prevladuje delež izvajanja oddelčnih ur po potrebi.
Ker pa se potreba in predpisi o izvajanju oddelčnih ur spreminjajo glede na vzgojnoizobraževalno obdobje, prav tako kot se s starostjo učencev spreminjajo tudi njihove potrebe
po izvajanju oddelčnih ur, nas je zanimalo tudi, kako pogosto razredniki izvajajo oddelčne ure
glede na vzgojno-izobraževalno obdobje.
Grafikon 11 Pogostost izvajanja oddelčnih ur (glede na vzgojno-izobraževalno obdobje)
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Ugotovili smo, da v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju več kot 60 % razrednikov izvaja
oddelčne ure po potrebi. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa razredniki, malo
manj kot polovica, izvajajo oddelčne ure tedensko in več kot polovica razrednikov enkrat na
14 dni.
Tudi rezultati naše raziskave kažejo na to, da razredniki začnejo načrtno (0,5 ure na teden, ali
1 uro na 14 dni) izvajati oddelčne ure v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Glede na
Grafikon 11 pa izvajajo oddelčne ure v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju po potrebi.
To sovpada tako z razvojnimi potrebami otrok kot tudi z načinom organizacije pouka – v
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju razrednik učence spremlja neprestano in mu izvedbe
oddelčne ure ni potrebno načrtovati, zato jo lahko izvede, kadar se pojavi težava in jo rešuje
sproti. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju je potrebno oddelčne ure v večji meri
načrtovati, hkrati pa kognitivni in socialno-emocionalni razvoj učencev na tej stopnji
dovoljuje, da se stvari, ki potrebujejo posredovanje razrednika, v veliki meri lahko rešujejo
takrat, ko je oddelčna ura načrtovana.
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Obravnavane teme pri oddelčnih urah
Ugotoviti smo tudi želeli, katere so najpogostejše obravnavane teme v prvem in v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju. Najpogostejše teme, ki jih razredniki obravnavajo pri
oddelčnih urah v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, smo predstavili v
Grafikonu 12.
Grafikon 12 Najpogostejše teme obravnavane pri oddelčnih urah glede na prvo in drugo
vzgojno-izobraževalno obdobje

V prvem (80,9 %) in drugem (97,1 %) vzgojno-izobraževalnem obdobju najpogosteje
razredniki obravnavajo medosebne odnose. Primerjava obravnavanih tem kaže, da je v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju večji poudarek na socialnih igrah (51,5 %), v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju pa le 32,4 %. V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju
je večji poudarek na medosebnih odnosih (97,1 % v primerjavi s prvim vzgojnoizobraževalnim obdobjem – 80,9 %), ter učnih težavah (29,4 % v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju in 17,6 % v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju). 67,6 %
razrednikov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju (nekoliko več kot v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju) obravnava tudi vzgojne probleme.
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Tudi Kalin (1999) poudarja, da je potrebno poiskati smiselnost oddelčnih ur in jim dati
ustrezno vsebino. Po njenem mnenju si mora razrednik zastaviti nekaj osnovnih vprašanj, ki
se nanašajo na namen oddelčnih ur, na analizo stanja in način dela. Več o tem smo zapisali v
podpoglavju oddelčne ure in naloge razrednika.
V raziskavi Pušnik idr. (2000) so ugotovili, da so najpogostejše obravnavane teme na
oddelčnih urh medosebni odnosi ter vzgojna in učna problematika.
Zadovoljstvo pri opravljanju vloge razrednika
Za profesionalni razvoj spodbudno vpliva, če učitelji radi opravljajo vlogo razrednika. Zato
nas je zanimalo, ali razredniki radi opravljajo vlogo razrednika. Na Grafikonu 13 so
predstavljeni podatki, ki kažejo, da kar 55,2 % vprašanih razrednikov zelo rado opravlja vlogo
razrednika. Manj kot polovica (41,0 %) razrednikov rada opravlja vlogo razrednika. Samo 3,8
% vprašanih razrednikov pa meni, da vlogo razrednika ne opravljajo radi.
Grafikon 13 Kako radi anketirani razredniki opravljajo vlogo razrednika?

Tudi Čagran (1998) je v svoji raziskavi ugotavljala, kako se učitelji počutijo v vlogi
razrednika. Ugotovila je, da je najvišji odstotek učiteljev, ki se v vlogi razrednika dobro
počutijo. Slabše počutje v vlogi razrednikov je raziskava pokazala pri učiteljih, ki poučujejo v
mestnem okolju.
V naši raziskavi se je več kot polovica vseh vprašanih razrednikov opredelila, da zelo rada
opravljajo vlogo razrednika.
Kalin (1999) poudarja, da se je potrebno v svojem kolektivu pogovarjati o vlogi razrednika ter
izražati svoja doživljanja in veselje ob tem delu.
Primerjali smo tudi, kako radi opravljajo razredniki svojo vlogo razrednika v različnih
obdobjih poučevanja.
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Grafikon 14 Kako radi razredniki opravljajo vlogo razrednika, glede na delovno dobo

Iz Grafikona 14 je razvidno, da razredniki, ki imajo do pet let delovne dobe enako (50 %)
ocenjujejo, da radi oziroma zelo radi opravljajo vlogo razrednika. Od 11 do 20 let delovne
dobe se pa pojavi manjši odstotek (4,3 %) razrednikov, ki pa ne opravlja rada svoje vloge
razrednika. V naslednjem obdobju poučevanja (od 21 do 30 let delovne dobe) ta odstotek
razrednikov, ki ne opravljajo radi vloge razrednika, nekoliko upade (3,7 %). Po 31. letih
poučevanja in več pa se ponovno ta odstotek nekoliko zviša (5,6 %). Zanimivo je tudi, da kar
63 % razrednikov zelo rada opravlja vlogo razrednika v obdobju 21 do 30 let poučevanja.
Nekoliko manj (57,4 %) razrednikov zelo radi opravljajo vlogo razrednika v obdobju od 11 do
20 let poučevanja. Po 31 letih poučevanja pa 50 % razrednikov radi opravljajo vlogo
razrednika.
Vloge, v katerih se razredniki najbolje znajdejo
Ugotoviti smo tudi želeli, v kateri vlogi se razredniki najbolje znajdejo. V Grafikonu 15 so
predstavljene vloge, v katerih se razredniki najbolje znajdejo.

89

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

Grafikon 15 Vloge razrednikov, v katerih se najbolje znajdejo

Iz Grafikona 15 ugotovimo, da se kar 79,8 % anketirancev dobro znajde v vlogi pedagoške
vodje. V vlogi administrativne vodje (11,7 %) in v organizacijski vlogi (8,5 %) pa se ne
znajdejo najbolje. Na podlagi podatkov lahko sklepamo, da sta administrativna in
organizacijska vloga pri razrednikih najmanj priljubljeni.
Tudi Pušnik idr. (2000) so v raziskavi ugotovili, da je razrednikom najtežja administrativna
vloga oziroma jim je ta vloga odveč.
Ravno nasprotno, da je najtežja vloga razrednikom pedagoške vodje, je Čagran (1998)
ugotovila v svoji raziskavi. Ugotovila je, da razredniki sprejemajo administrativno in
organizacijsko vlogo kot rutino. Pedagoška vloga pa od razrednika zahteva fleksibilno,
kreativno, individualizirano in hkrati dosledno, objektivno ravnanje. Avtorica zaključi, da
potrebuje razrednik več strokovnega znanja in več psihičnega napora za uspešno opravljanje
pedagoške vloge.
Izid naše raziskave je skladen s predhodnim vprašanjem o tem, kako radi opravljajo vlogo
razrednika, saj lahko potrdimo, da imajo razredniki v večjem delu zelo radi svojo vlogo in
tudi znajdejo se najbolje v pedagoški vlogi.
3.3.6.1.2 Lastnosti in zmožnosti razrednika za uspešno opravljanje razredništva
Prav tako nas je zanimalo, katere so lastnosti in zmožnosti razrednika po mnenju učiteljev, da
lahko uspešno opravlja svoje delo.
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Grafikon 16 Katere lastnosti in zmožnosti, po presoji učiteljev, mora imeti kakovosten
razrednik, da lahko uspešno opravlja svoje delo?
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Iz Grafikona 16 lahko ugotovimo, da so vse naštete lastnosti in zmožnosti razredniki ocenili
zelo visoko, saj je najmanj pomembna lastnost po njihovem mnenju, opredeljena z
aritmetično sredino M = 4,8 (na ocenjevalni lestvici od 1 do 5). Kot lahko razberemo iz
Grafikona 16, je po mnenju učiteljev najpomembnejša lastnost razrednika, da je do učencev
realen in objektiven (M = 4,93). Na splošno učitelji kot najpomembnejše ocenjujejo trditve, ki
se nanašajo na odnos do učencev in komunikacijo.
Tudi Schwartz (1996, v Kalin, 2001) navaja, da se večina praktikov strinja, da morajo biti
učitelji dobro izobraženi, radi morajo imeti otroke in uživati pri delu.
V svoji raziskavi Kalin (2001) poudarja, da mora biti razrednik predvsem iskren, da mu lahko
zaupaš, objektiven, pravičen, se zanimati za učenca in imeti življenjski optimizem. Podobne
lastnosti in zmožnosti so anketirani razredniki naše raziskave tudi opredelili kot zelo
pomembne.
Ugotoviti smo želeli, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike v lastnostih in zmožnostih
razrednika glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje.
Za ugotavljanje razlik med lastnostmi in zmožnostmi, ki jih mora imeti kakovosten razrednik,
glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, smo ugotovili, da obstaja statistično
pomembna razlika med razredniki v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v
oceni lastnosti, »da zna za delo motivirati učence« (t = -2,605; df = 102,827; p = 0,011).
Razrednikom v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se ta lastnost zdi manj pomembna od
razrednikov v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (prvo vzgojno-izobraževalno obdobje
M = 4,83, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje M = 4,97). Tabela za ugotavljanje razlik

91

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

med lastnosti in zmožnosti, ki jih mora imeti kakovosten razrednik glede na prvo in drugo
vzgojno-izobraževalno obdobje, je v Prilogi 1.
To bi lahko pojasnili s tem, da zmožnost motiviranja učencev pride bolj do izraza v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko se poveča obseg snovi, za obvladovanje katere morajo
učenci sedaj vlagati več truda, hkrati pa se zmanjša strah pred avtoriteto učitelja.
Zaznali pa smo statistično pomembne razlike v lastnostih in zmožnostih razrednikov glede na
to, ali poučujejo v vaškem ali v mestnem okolju. Statistično pomembne razlike so se pokazale
v naslednjih lastnostih in zmožnostih, ki jih mora imeti kakovosten razrednik, da uspešno
opravlja svoje delo:
 »zna komunicirati« (t = -2,001; df = 95,261; p = 0,048),
 »ima rad svoje delo« (t = -2,486; df = 92,254; p = 0,015),
 »odkrito sporoča svoje zahteve, želje in težave« (t = -3,273; df = 89,01¸; p = 0,002)
(tabele so v Prilogi 1).
Razredniki, ki poučujejo v vaškem okolju (M, = 4,96, »zna komunicirati«; M = 4,94, »ima rad
svoje delo« in M = 4,94, »odkrito sporoča svoje zahteve, želje in težave«) so tem lastnostim in
zmožnostim dali večji pomen, kot razredniki, ki poučujejo v mestnem okolju (M = 4,85, »zna
komunicirati«, M = 4,77, »ima rad svoje delo« in M = 4,70, »odkrito sporoča svoje zahteve,
želje in težave«). Tabele so v Prilogi 1.

3.3.6.2 Stališča in izkušnje razrednikov pri sodelovanju s starši
Kalin idr. (2006, str. 6) so označili, da sodelovanje staršev z učitelji pomaga pri zbliževanju
otrok in staršev. To pa je, po mnenju avtorjev, temeljni vzvod dobrega učnega dela v šoli.
Pomembno je, da učitelji in starši dobro sodelujejo, saj učenci to povezanost čutijo in se
skladno s tem tudi odzivajo.
Usposobljenost razrednikov na področju sodelovanja s starši
Zato smo želeli ugotoviti, kako dobro so razredniki po njihovem mnenju usposobljeni na
področju sodelovanja s starši. Odgovore na to vprašanje smo prikazali na Grafikonu 17.
Grafikon 17 Ocena usposobljenosti razrednikov na področju sodelovanja s starši
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Iz Grafikona 17 je razvidno, da je več kot polovica (62,6 %) vseh vprašanih razrednikov po
lastnem mnenju dobro usposobljena na področju sodelovanja s starši. Mali odstotek
(1,9 %) razrednikov je po njihovem mnenju zelo slabo usposobljenih na področju
sodelovanja s starši. 14 % razrednikov meni, da so srednje dobro usposobljeni za sodelovanje
s starši in 21,5 % jih meni, da so zelo dobro usposobljeni na področju sodelovanja s starši.
Kalin idr. (2008) so v svoji raziskavi podobno ugotovili, da se večina učiteljev opredeljuje kot
dobro usposobljene za sodelovanje s starši. Nadalje avtorji ugotavljajo, da se učitelji zavedajo,
da boljši odnos s starši in otroki pomeni tudi boljši učni uspeh otrok, boljšo učno klimo,
boljšo učiteljevo samopodobo. Pri sodelovanju se zavedajo tudi pomena odkrite
komunikacije.
Ugotoviti smo želeli, kako so si razredniki spretnost sodelovanja s starši razvijali in kaj jim je
bilo v tem procesu v pomoč. Vprašanji sta bili odprtega tipa in povzemamo sorodne
spretnosti, ki so jih zapisali anketirani razredniki. Ugotovili smo, da so si spretnost
sodelovanja s starši razvijali s pomočjo branja strokovne literature, raznih delavnic,
neformalnih srečanj in z izmenjavo izkušenj med kolegi. Prav tako so si to spretnost razvijali
s prijaznostjo, odkritostjo, strpnostjo, razumevanjem in komunikativnostjo. Izpostavili pa so,
da je za uspešno sodelovanje s starši pomemben občutek za ljudi in pozitivno motivirani
starši.
Pri odprtem vprašanju, kaj bi potrebovali, če bi si želeli razvijati spretnost sodelovanja s
starši, so v večini razredniki zapisali, da potrebujejo konkretne delavnice, ki bi jih lahko
predstavili staršem, dodatna strokovna izobraževanja na temo sodelovanja s starši in
predvsem trening uspešne komunikacije.
3.3.6.2.1 Pogostost udeležbe razrednikov v programih nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za sodelovanje s starši
Želeli smo izvedeti, kako pogosto se razredniki udeležujejo programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje s starši.
Grafikon 18 Pogostost udeležbe razrednikov programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za sodelovanje s starši
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Iz Grafikona 18 lahko razberemo, da se velika večina (72 %) razrednikov redko udeležijo
programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje s starši.
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Manjši odstotek razrednikov (11,2 %) se ne udeležuje tovrstnih izobraževanj. Le 16,8 %
razrednikov pa se udeležuje tovrstnih izobraževanj pogosto.
Grafikon 19 Pogostost udeležbe razrednikov programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja za sodelovanje s starši glede na delovno dobo

Ugotoviti smo tudi želeli, ali se učitelji v različnih obdobjih profesionalnega razvoja
statistično pomembno razlikujejo v pogostosti udeležbe programov nadaljnjega strokovnega
izobraževanja. Ugotovitve smo predstavili v Grafikonu 19.
Iz Grafikona 19 lahko razberemo, da odstotek pogostosti udeležbe razrednikov programov
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje s starši narašča glede na delovno
dobo. Razredniki začetniki se najmanj udeležujejo tovrstnih izobraževanj (M = 2,67).
Najpogosteje se udeležujejo tovrstnih izobraževanja pa razredniki z največ delovne dobe (M =
1,63).
Za ugotavljanje razlik v pogostosti udeležbe razrednikov na strokovnih izobraževanjih, glede
na delovno dobo, smo izvedli enosmerno analizo variance, kjer smo primerjali odgovore
razrednikov glede na delovno dobo (trajanje poučevanja).
Razredniki v različnih obdobjih profesionalnega razvoja se statistično pomembno razlikujejo
v pogostosti udeležbe programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja (F = 6,116; df = 4; p
= 0,00). Več kot imajo delovne dobe (razen od 11 do 20 let delovne dobe), pogosteje se
udeležujejo tovrstnih izobraževanj. Tabela za ugotavljanje razlik v pogostosti udeležbe
razrednikov na strokovnih izobraževanjih, ki jim pomagajo pri sodelovanju s starši glede na
delovno dobo, je v Prilogi 2.
Izhajajoč iz spoznanj faznega modela učiteljevega profesionalnega razvoja po Frances Fuller,
je možno, da so anketirani razredniki začetniki, bolj usmerjeni v stopnjo preživetja.
Pozornost, po tem modelu, posvečajo predvsem lastni usposobljenosti, ustreznosti in
primernosti za uspešno delo z razredom. Tudi Hubermanov model opisuje učitelja začetnika
kot učitelja, ki vstopa v negotovo zavezo in v svet dela. Prav tako S-model (Javrh, 2008),
opisuje učitelja začetnika v 1. fazi, ki se sooča z realnostjo ter išče ravnovesje v odnosih s
sodelavcih. Zato lahko iz navedenih faznih modelih učiteljevega profesionalnega razvoja
menimo, da učitelje začetnike skrbi preživetje, vzpostavljanje ravnovesja med družino in šolo
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ter urejanje medsebojnih odnosov s sodelavci. Zato se tudi manj poslužujejo nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje s starši.
Zanimalo nas je tudi, ali se razredniki, ki poučujejo v prvem, ter tisti, ki poučujejo v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju, statistično pomembno razlikujejo v pogostosti udeležbe
dodatnega strokovnega izobraževanja za sodelovanje s starši. Ugotovitve smo prikazali v
Tabeli 10.
Tabela 10 Pogostost udeleževanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki
pomagajo razredniku pri sodelovanju s starši
N

M

SD

1.

69

1,96

,498

2.

34

1,94

,600

Vzgojno-izobraževalo
obdobje

Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da se razredniki v povprečju redko udeležujejo
tovrstnih izobraževanj. Iz Tabele 10 lahko ugotovimo, da je aritmetična sredina odgovorov
prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja nekoliko višja (M = 1,96) kot v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju.
S t-preizkusom smo preverili, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike med razredniki
prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja glede na pogostost udeleževanje
programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje s starši. Rezultate tpreizkusa smo predstavili v Prilogi 2.
Za ugotavljanje razlik v pogostosti udeležbe razrednikov programov za nadaljnje
izobraževanje za sodelovanje s starši, glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje,
smo ugotovili, da med vzorci ni statistično pomembnih razlik (t = 0,137 ; df = 101; p =
0,891).
Zaznali pa smo statistično pomembne razlike v pogosti udeležbe razrednikov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje s starši, glede na izobrazbo razrednikov (t = 2,319; df = 47,676; p = 0,025). Razredniki z višjo izobrazbo pripisujejo večji pomen
udeleževanju programov nadaljnjega izobraževanja in izpopolnjevanja, ki jim pomaga pri
sodelovanju s starši kot razredniki z univerzitetno izobrazbo. Mogoče lahko to razumemo,
kot da se razredniki z univerzitetno izobrazbo v večji meri kot tisti z višjo izobrazbo počutijo
bolj usposobljene za sodelovanje s starši oz. bolj suverene. Tabela pogosti udeležbe
razrednikov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za sodelovanje s starši, glede na
izobrazbo razrednikov je v Prilogi 2.
3.3.6.2.2 Pomen različnih oblik sodelovanja s starši
Zanimalo nas je tudi, kolikšen pomen pripisujejo razredniki posameznim oblikam sodelovanja
s starši. Rezultate smo prikazali v Grafikonu 20.
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Grafikon 20 Pomen posameznih oblika sodelovanja s starši
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Iz Grafikona 20 lahko ugotovimo, da razredniki označujejo formalne oblike sodelovanja, kot
so govorilne ure (88,8 %) in roditeljski sestanki (61,7 %) kot zelo pomembno sodelovanje.
Pomembno sodelovanje s starši (44,4 %) pripisujejo razredniki tematskim delavnicam za
starše. Z 39,8 % so označili razredniki kot srednje pomembno sodelovanje s starši
vključevanje staršev v interesne dejavnosti. V manjšem deležu so razredniki kot pomembne
označili vključevanje staršev v zaključne ekskurzije (18,9 % in 22,6 %).
Ugotoviti smo želeli, ali se učitelji v različnih obdobjih profesionalnega razvoja statistično
pomembno razlikujejo glede na presojo pomena različnih oblik sodelovanja s starši.
Za ugotavljanje razlik v pomembnosti posameznih oblik sodelovanja s starši glede na delovno
dobo smo izvedli analizo variance, kjer smo primerjali odgovore razrednikov glede na
delovno dobo (trajanje poučevanja). Ugotovili smo, da med skupinami ni statistično
pomembnih razlik. Tabela pomembnosti posameznih oblik sodelovanja s starši, glede na
delovno dobo je v Prilogi 2. Zaznali pa smo statistično pomembne razlike glede pomembnosti
posameznih oblik sodelovanja s starši glede na doseženo izobrazbo razrednika, in sicer t =
2,003; df = 53, 201 ; p = 0,05 pri vključevanju staršev pri zaključnih ekskurzijah. Razredniki z
višjo izobrazbo pripisujejo tej obliki sodelovanja s starši večji pomen kot razredniki z
univerzitetno izobrazbo (višja izobrazba M = 3,03; univerzitetna izobrazba M = 2,51). Tabela
pomembnosti posameznih oblik sodelovanja s starši glede na doseženo izobrazbo razrednika
pri vključevanju staršev pri zaključnih ekskurzijah je v Prilogi 2.
Prav tako smo zaznali statistično pomembne razlike glede na pomembnost posameznih oblik
sodelovanja s starši glede na vaško in mestno okolje, in sicer t = 2,286; df = 105; p = 0,024,
pri govorilnih urah. Razredniki, ki poučujejo v mestnem okolju, pripisujejo govorilnim uram
večji pomen kot pa razredniki, ki poučujejo v vaškem okolju. Morebiti je v vaškem okolju
več stika s starši (zaradi majhnosti šole, lažjega srečevanja izven šolskega okolja), medtem ko
je v šolah v mestnem okolišu komunikacija s starši na govorilnih urah dejansko edina mogoča
komunikacija in ji zato pripisujejo večji pomen. Tabela pomembnosti posameznih oblik
sodelovanja s starši pri govorilnih urah glede na vaško in mestno okolje je v Prilogi 2.
Tudi Troha (1989) je v svoji raziskavi ugotavljal, da govorilne omogočajo staršem vplivati na
šolo v dobro svojega otroka. V tej isti raziskavi se je tudi pokazalo, da so govorilne ure
prevladujoči interes staršev v njihovem vplivanju na šolo.
V naši raziskavi so razredniki pripisali večji pomen formalnemu sodelovanju s starši kot
neformalnemu sodelovanju. Prav tako so učiteljice razredničarke, ki so sodelovale v
intervjuju, izpostavile kot najpogostejši obliki formalnega sodelovanja ravno govorilne ure in
roditeljske sestanke. Takšen rezultat tudi sovpada z našo raziskavo, kjer sta govorilna ura in
roditeljski sestanki v več kot polovici razredničark zelo pomembna dejavnika sodelovanja s
starši.

3.3.6.3 Dejavniki razrednikovega profesionalnega razvoja
Muršak idr. (2011) menijo, da vsak učitelj v svojem razvoju preide določena obdobja, vsako
obdobje ima specifično vlogo, značilnost in posledice. Za učiteljev profesionalni razvoj je
pomembno tudi njegovo zadovoljstvo s svojim poklicem.
Ponovna odločitev za poklic učitelja
Ugotoviti smo želeli, kako učitelji opredeljujejo svoj lastni profesionalni razvoj v vlogi
razrednika in kateri dejavniki vplivajo na to, zato smo jih vprašali, če bi si ponovno izbrali
poklic učitelja in ali so zadovoljni s svojim poklicem.
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Grafikon 21 Odgovori na vprašanje "Če bi ponovno imeli možnost odločitve za poklic
učitelja?"

Iz Grafikona 21 je razvidno, da bi se velik del učiteljev ponovno odločila za poklic učitelja
(73,1 %). Manjši odstotek učiteljev ne ve, kako bi se odločili (24,1 %) in še manjši odstotek je
učiteljev, ki se ne bi odločili za ta poklic (2,8 %). Glede na to da učitelji poučujejo in vzgajajo
učence, je tudi ta odstotek previsok.
Zadovoljstvo anketiranih razrednikov s svojim poklicem
Zanimalo nas je tudi, kako so anketirani učitelji zadovoljni s svojim poklicem.
Grafikon 22 Kako so anketirani razredniki zadovoljni s svojim poklicem?

Rezultati, ki so prikazani v Grafikonu 22, so pokazali, da je več kot polovica vseh vprašanih
učiteljev razrednikov zadovoljnih s svojim poklicem (52,8 %). Zelo zadovoljnih s svojim
poklicem je kar 35,2 % vseh razrednikov. Skupno tako stopnja zadovoljstva s poklicem
zajema skoraj 90 % vprašanih učiteljev. Dobra desetina vseh razrednikov je srednje
zadovoljna s svojim poklicem (11,1 %) in slab odstotek razrednikov je zelo nezadovoljnih s
svojim poklicem (0,9 %).
Javrh (2008) je v svoji raziskavi ugotovila, da je eden izmed dejavnikov, ki učitelje varuje
pred zdrsom v negativno smer svoje kariere, prav zadovoljstvo s svojim poklicem. To
zadovoljstvo učitelji močneje občutijo v fazi sproščenosti. Po mnenju avtorice je občutek
zadovoljstva s svojim poklicem povezan z razvojem kariere v zaželeni in pričakovani smeri.
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Razveseljujoče je, da je naša raziskava pokazala velik odstotek razrednikov, ki so zadovoljni
ali zelo zadovoljni s svojim poklicem.
Prav tako nas je zanimalo, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj
razrednika.
3.3.6.3.1 Dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj razrednika
Grafikon 23 Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika
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Iz Grafikona 23 lahko razberemo, da je več kot polovica dejavnikov profesionalnega razvoja
ovrednotena z aritmetično sredino M = 4 in več. Največji pomen razredniki pripisujejo
dosedanjim izkušnjam z vodenjem oddelka (M = 4,76)
Med prve tri najpomembnejše dejavnike profesionalnega razvoja razrednika pripisujejo
vprašani razredniki ravno dosedanjim izkušnjam z vodenjem oddelka (M = 4,76), dosedanjim
izkušnjam z reševanjem konfliktov v razredu (M = 4,75) in dosedanjim izkušnjam z
opravljanjem vloge razrednika (M = 4,71). 0,9 % vseh vprašanih razrednikov je zapisalo, da
nima dosedanjih izkušenj z vlogo razrednika in z vodenjem oddelka. Iz tega podatka lahko
sklepamo, da je 0,9 % vprašanih razrednikov prvo leto v vlogi razrednika. Anketiranim
razrednikom je pri dosedanjih izkušnjah pri vodenju oddelka pomembno predvsem, da so
dosledni in da sproti rešujejo probleme. Pomembne so jim lastne in nove izkušnje pri vodenju
oddelka. Dosedanje izkušnje jim pripomorejo k »boljši poti« k željenemu cilju. Prav tako so
anketirani razredniki zapisali, da je pri dosedanjih izkušnjah pri reševanju konfliktov
pomembno, da jih rešujejo sproti in da preizkušene metode uporabijo v novih situacijah.
Zapisali so tudi, da so dosedanje izkušnje z reševanjem konfliktov v razredu zanje največ
vredne. Nekaterim razrednikom pa konflikti v razredu prinesejo tudi nove izkušnje.
Anketirani razrednik je zapisal, da so njegove dosedanje izkušnje z vodenjem oddelka
pozitivne. Tudi v naši kvalitativni raziskavi so učiteljice razredničarke izpostavile delovne
izkušnje kot pomemben dejavnik profesionalnega razvoja.
Med enako pomembne dejavnike profesionalnega razvoja razrednika pa uvrščajo vprašani
razredniki izmenjavo strokovnih mnenj s kolegi in izmenjava mnenj med kolegi. Obe
aritmetični sredini sta M = 4,64. Tudi anketirani razredniki vidijo dejavnik profesionalnega
razvoja kot dobronamerno izmenjavo mnenj in nasvetov med kolegi ter nove ideje, ki
pripomorejo k željenemu cilju. Ta dejavnik vidijo kot pomemben dejavnik za uspešnejše delo.
Prav tako so mnenja, da si izmenjujejo mnenja med kolegi, ljudje z izkušnjami. Izmenjava
strokovnih mnenj po besedah anketirancev bogatijo učitelja v določenih situacijah in mu
razširjajo lastna znanja. Po mnenju razrednikov je nujno in pomembno, da si izmenjujejo
strokovna mnenja. Hkrati pa priznavajo, da se največ naučijo od ljudi, ki opravljajo enako
delo, si pridobijo nove poglede in vidijo, če delajo dobro.
Vprašanim razrednikom sta pomembna dejavnika njihovega profesionalnega razvoja:
pozitiven odnos s sodelavci (M = 4,59) in pozitivna klima na šoli (M = 4,53). Anketirani
razredniki so tudi zapisali, da v pozitivni šolski klimi učitelji boljše delajo in imajo boljše
rezultate. Zapisali so tudi, da ni prijetno, če vlada v zbornici slabo vzdušje. Krall (2003) in
Lehr (2010, v TIMSS, 2011) sta zapisala, da so za šolo s pozitivno klimo značilni spoštljivi
odnosi, varnost in visoka pričakovanja do učencev in njihovih dosežkov. Raziskave TIMSS
(2011, str. 358) kažejo, da so v pozitivni šolski klimi učenci bolj motivirani za doseganje
visokih rezultatov in imajo bolj pozitivna stališča do šole in do šolskih predmetov. Prav tako
so zapisali, da je pogoj za sodelovanje s sodelavci pozitiven odnos z njimi in da to pripomore
k uspešnemu delu. Pozitiven odnos s sodelavci so označili kot zelo pomemben dejavnik, ki
pripomore k boljši profesionalni poti. V naši kvalitativni raziskavi so razredničarke
izpostavile pozitivno delovno okolje, ki »poskrbi« za profesionalni razvoj razrednika.
Sledi lastno raziskovanje pedagoške prakse (M = 4,30), branje strokovne literature (M = 4,28),
izobraževanje (M= 4,09) in samoevalvacija in evalvacija (M = 4,0). Vse štiri dejavnike
profesionalnega razvoja razrednika uvrščajo anketirani razredniki med pomembnejše, saj se
aritmetična sredina teh dejavnikov giblje med M = 4,0 do M = 4,30. Slab odstotek (0,9 %)
vprašanih razrednikov je dejalo, da z lastnim raziskovanjem pedagoške prakse nimajo
izkušenj. Zapisali pa so, da jim lastno raziskovanje pedagoške prakse omogoča, da so na
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tekočem z novostmi, da lahko opustijo dejavnike, ki niso bili učinkoviti, in da se lahko
zazrejo v sebe in v svoje delo. Anketirani razredniki označujejo branje strokovne literature
kot priporočljivo in zaželeno. Prav tako jim ponuja branje strokovne literature iskanje novih
pristopov, nove ideje, nove poglede in nove didaktične pristope. Z branjem strokovne
literature so na tekočem z novostmi. Strokovna literatura jim pomaga zlasti na začetku
njihove kariere in jim omogoča nova izkustva. Branje tovrstne literature označujejo kot
dejavnik, ki je pomemben za splošno razgledanost učitelja. Tudi v kvalitativnem delu
raziskave so razredničarke izpostavile, da je branje strokovne literature pomembno, saj
opažajo, da šole varčujejo pri dodatnem strokovnem izobraževanju učiteljev. Tudi v
kvantitativnem delu raziskave, anketirani razredniki označujejo izobraževanje učiteljev, kot
pomemben dejavnik, vendar mu pripisujejo nekoliko manjšo oceno kot branju strokovne
literature. Sklepamo lahko, da tudi na drugih osnovnih šolah varčujejo pri dodatnem
strokovnem izobraževanju učiteljev. Vendar, glede na podatke, sta oba dejavnika za
razrednike pomembna. Po mnenju anketiranih učiteljev jim izobraževanje odpira nove ideje.
Vendar so mnenja, da je izobraževanja premalo, menijo da je izobraževanje še zlasti
pomembno na začetku učiteljeve kariere. Anketirani razredniki izobraževanje sprejemajo kot
pozitivno. Z izobraževanjem sledijo novostim in s pomočjo izobraževanja pridobivajo nove
veščine. Tudi Javornik Krečič (2008) poudarja, da je temeljni namen strokovnega
izobraževanja dvigniti pri učitelju možnost razmišljajočega ravnanja med poukom in v drugih
šolskih situacijah. 0,9 % anketiranih razrednikov je označilo samoevalvacijo in evalvacijo kot
dejavnik, s katerim nimajo izkušenj. Anketirani razredniki pa so poudarili, da s pomočjo
samoevalvacije in evalvacije odkrijejo kakšno napako, ki jo lahko tudi popravijo. Po mnenju
anketirancev se s pomočjo samoevalvacije in evalvacije vidi napredek učitelja. Že sam namen
samoevalvacije in evalvacije je, po mnenju Polak (2010), izboljšati proces načrtovanja in
izvajanja pedagoškega dela in predvsem napredovati v profesionalnem razvoju. Tudi v naši
raziskavi sta se pokazali samoevalvacija in evalvacija kot dejavnik, za katerega menijo
anketirani razredniki, da je pomemben pri profesionalnem razvoju razrednika.
Mentorstvo učitelju začetniku so vprašani razredniki ovrednotili z M = 3,88, sledi pa še
mentorstvo študentu M = 3,84. Ta dva dejavnika profesionalnega razvoja razrednika so
anketiranci glede na aritmetično sredino ovrednotili kot srednje pomembna dejavnika
profesionalnega razvoja razrednika. 17,4 % anketiranih razrednikov se je opredelilo, da
nimajo izkušenj z mentorstvom učitelju začetniku. Tisti razredniki, ki pa imajo izkušnje z
mentorstvom učitelju začetniku, pa so zapisali, da je to dobra praksa, saj pridobijo tudi oni
določene izkušnje in nove zamisli. Učitelju začetniku ponudijo nasvete, poti do rešitev in
pomoč. Nekateri anketirani razredniki mlajšim kolegom, posredujejo lastne izkušnje.
Valenčič Zuljan idr. (2006, str. 33) poudarjajo, da je za profesionalni razvoj učitelja začetnika
bistveno, da preseže vajeniški model izobraževanja, v katerem je bil mentor model ravnanja,
vir informacij in ga dopolni s tako imenovanim refleksivnim modelom, v katerem mentor
nastopa kot model razmišljanja. 11,9 % anketiranih razrednikov nima izkušenj z mentorstvom
študentu. Po mnenju razrednikov jim študentje prinašajo nove ideje, nove zamisli in si tako
med seboj predajajo zanje in podajajo izkušnje. Tudi raziskava Valenčič Zuljan idr. (2006, str.
103) je pokazala, da kar tri četrtine mentorjev (75,7 %) doživlja mentorstvo kot izziv,
sodelovanje s pripravnikom pa jim je dragocena priložnost za lasten profesionalni razvoj.
Visoko so anketirani razredniki opredelili tudi supervizijo (M = 3,79). Učiteljev, ki nimajo
izkušenj s supervizijo, je le 8,3 %. Po mnenju razrednikov supervizija pripomore k boljši poti
do željenega cilja razrednika. Po mnenju Žorga (2002, str. 5) je supervizija med strokovnimi
delavci vedno bolj priljubljena kot metoda, ki je pomembna za profesionalni razvoj
posameznega učitelja. Avtorica tudi poudari, da se strokovni delavci vse bolj zavedajo, da
lahko pomagajo drugim, če se sami razvijajo in nenehno učijo. Naša raziskava je pokazala, da
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je anketiranim razrednikom pomemben pozitiven odnos s sodelavci in pozitivna klima na šoli,
kar sovpada z visoko opredeljenim dejavnikom profesionalnega razvoja razrednika s
supervizijo. S pomočjo supervizije učitelji podelijo svoje znanje z drugimi učitelji in to je
mogoče le, če imajo učitelji posebne možnosti za delo v šoli, ustrezno klimo in kulturo šole in
željo ter naklonjenost učiteljev za spremembe (Rupar, 2000).
Medsebojno hospitiranje učiteljev so anketirani razredniki opredelili z M = 3,69, sodelovanje
v različnih projektih pa z M = 3,62. Tudi ta dva dejavnika so anketiranci opredelili kot srednje
pomembna dejavnika profesionalnega razvoja razrednika. 1,8 % razrednikov z medsebojnim
hospitiranjem nima izkušenj. Iz naše raziskave lahko ugotovimo, da je medsebojno kolegialno
hospitiranje pomemben dejavnik profesionalnega razvoja razrednika, saj ga izvaja kar 31,2 %
vseh anketiranih razrednikov in ga je označilo kot pomemben dejavnik. Tudi Tomić (2002)
poudarja, da se učitelji največ naučijo od drugih učiteljev in od njih tudi lažje sprejemajo
kritične pripombe. Tudi razredniki, ki so sodelovali v naši raziskavi, so pohvalili medsebojno
hospitiranje in dodajajo, da so drugačni in novi pristopi zanimivi. Z medsebojnim
hospitiranjem in s posredovanjem konstruktivne kritike si razredniki izmenjajo in pridobijo
izkušnje. Medsebojno hospitiranje je dobro, vendar mora le–temu slediti povratna
informacija. Učitelji izpostavljajo, da redko učitelju, ki ga opazujejo pri pouku, povedo, da je
kaj narobe naredil. Pri sodelovanju v različnih projektih je 0,9 % razrednikov navedlo, da
nima s tem dejavnikom izkušenj. Po njihovem mnenju je sodelovanje v različnih projektih
dobra praksa, ki odpira nove ideje in razvija timsko delo na šoli. Pri različnih projektih se
izmenjujejo mnenja. Sodelovanje v projektih razrednikom omogoča tudi vsestranskost in je
zaželeno. Razredniki so tudi kritično zapisali, da je dandanes že preveč projektov.
Tudi listovnik kot dejavnik profesionalnega razvoja razrednika so anketirani razredniki
ocenili s povprečno oceno M = 3,52. 19,4 % razrednikov nima izkušenj z listovnikom in 5,5
% vseh anketiranih razrednikov ne pozna listovnika. Spodbudno pa je, da se razredniki
zavedajo pomena listovnika za svoj profesionalni razvoj. Tudi raziskava Juriševič Polak in
Razdevšek-Pučko (2004) je pokazala, da že študentje Pedagoške fakultete kar 97 % vidijo
smiselnost v vodenju listovnika. Tudi raziskava Podobnik-Kožić (2012) je pokazala, da kar 85
% strokovnih delavcev vodi listovnik in ima do vodenja listovnika pozitiven odnos.
Z aritmetično sredino M = 3,35 so anketirani razredniki ocenili pripravništvo in strokovni
izpit. Razredniki so mnenja, da pripravništvo ne vpliva na kompetentnost v vlogi razrednika
in da je le-to odvisno od pripravljenosti pripravnika in mentorja. Prav tako so mnenja, da
strokovni izpit ni tako pomemben in da v obdobju pripravništva ne pridobiš dovolj izkušenj.
Sledijo hospitacije ravnatelja in analiza hospitacij. Rezultati so pokazali M = 3,23. 2,8 %
razrednikov nima izkušenj s hospitacijami ravnatelja. Anketirani razredniki pozitivno
sprejemajo hospitiranje ravnatelja, saj podarjajo, da pri analizi hospitacij vidijo, če delajo
dobro in če so hospitacije napovedane, tudi načrtno iščejo nove ideje. Prav tako poudarjajo
vlogo ravnatelja pri hospitacijah, saj jim ravnatelj pove svoja mnenja in predloge, ki jih
kasneje upoštevajo pri delu. Hospitacije ravnatelja in analiza hospitacij, po mnenju nekaterih
razrednikov, povzroča tudi stres, kar samo po sebi ni negativno. Primerna količina stresa je
lahko spodbuda za profesionalni razvoj. Kot smo že zapisali, Erčulj (2013) poudarja, da
hospitacije, ki so dobro izvedene, vplivajo na motivacijo učiteljev. Učitelji dobijo povratno
informacijo in s tem tudi nov zagon za delo in uvajanje sprememb. Po mnenju avtorice je
glavna vloga ravnatelja, da zagotavlja vodenje in izboljševanje učenja in s tem dosežkov
učencev. Prav tako mora ravnatelj imeti visoka pričakovanja do učiteljev in učencev in redno
spremljati njihovo delo.
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Kot manj pomemben dejavnik razrednikovega profesionalnega razvoja so anketirani
razredniki ocenili podiplomski študij (M = 2,81). Kar 32, 4 % vseh vprašanih razrednikov je
tudi podiplomski študij označilo kot dejavnik, s katerim nimajo izkušenj. Podiplomski študij
so označili kot podajanje same teorije.
Preverjali smo, ali delovna doba razrednikov (čas opravljanja dela) vpliva na njihovo oceno
posameznih dejavnikov profesionalnega razvoja. Ugotovili smo statistično pomembne razlike
v oceni nekaterih dejavnikov, ki prispevajo k usposobljenosti razrednika, glede na delovno
dobo razrednika. Za ugotavljanje statističnih pomembnosti razlik med temi ocenami glede na
delovno dobo smo izvedli analizo variance, kjer smo primerjali odgovore razrednikov glede
na delovno dobo (trajanje poučevanja). Ugotovili smo, da so med skupinami statistično
pomembne razlike pri oceni pomembnosti podiplomskega študija (F = 2,858; df = 4; p =
0,030) in oceni pomembnosti dosedanjih izkušenj z reševanjem konfliktov v razredu (F =
2,641; df = 4; p = 0,036). Vloga podiplomskega študija v očeh razrednikov narašča z
naraščanjem delovne dobe (z izjemo skupine z najdaljšim stažem), tako da največjo vlogo
podiplomskemu študiju pripisujejo tisti, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe. Kar se tiče
pomena izkušenj z reševanjem konfliktov, slednjim največjo vlogo pripisujejo vpeljani
učitelji s 6–10 leti delovnih izkušenj, nato pa pomen tega nekoliko upada. Najmanjšo vlogo pa
imajo izkušnje v očeh učiteljev začetnikov, ki imajo tovrstnih izkušenj najmanj.
Pri ostalih dejavnikih nismo zaznali razlik v oceni njihove pomembnosti na profesionalni
razvoj razrednika. Tabela za ugotavljanje razlik v dejavnikih, ki vplivajo k usposobljenosti
razrednika, glede na delovno dobo, je v Prilogi 3.

4 Zaključek
Vsak učitelj se slej kot prej sreča z vlogo razrednika. Torej je učiteljevo poklicno delo, poleg
pouka, povezano tudi z razredništvom. Razredništvo pa prinaša vedno nove izzive, ki jim
bodo učitelji kos, če bodo prostovoljno stopili v proces vseživljenjskega učenja in
osebnostnega spreminjanja. Osebnostno spreminjanje namreč vedno poteka »od znotraj«
(Valenčič Zuljan, 2001).
V naši kvantitativni raziskavi so sodelovali učitelji razredniki, ki imajo v večini univerzitetno
izobrazbo. Največ razrednikov ima od 11 do 20 let delovne dobe in v večini poučujejo v
mestnem okolju. Prav tako ima največ razrednikov pridobljen naziv svetovalec.
Pri kvalitativni raziskavi je sodelovalo pet učiteljic razredničark, ki imajo v večini
univerzitetno izobrazbo, pridobljen naziv svetovalec in poučujejo v mestnem okolju.
Rezultati kvantitativne raziskave so pokazali, da se razredniki v večini ocenjujejo za dobro
oziroma zelo dobro usposobljene za vodenje oddelka. Spretnost vodenja oddelka so si
razvijali s pomočjo branja strokovne literature, z raznimi seminarji, s timskim delom, z
lastnimi izkušnjami in s »poslušanjem« učencev. Za razvijanje spretnosti pri vodenju oddelka
bi razredniki, po njihovem mnenju, potrebovali še več izobraževanj na to temo, delavnic, več
sodelovanja s kolegi, izmenjav izkušenj s kolegi in predvsem manj birokratskih ovir.
Kvalitativna raziskava je pokazala, da učiteljice skrbijo za svoj profesionalni razvoj kot
razredničarke s pomočjo kolegialnega sodelovanja, z dodatnim strokovnim izpopolnjevanjem,
z mentorstvom pripravnikom, z refleksijo in s pozitivnim delovnim okoljem.
Učiteljice razredničarke, ki so sodelovale v kvantitativni raziskavi, se v večini redko
udeležujejo programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki jim
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pomagajo pri vodenju oddelka, dobra polovica vseh anketirancev meni, da so dobro
usposobljeni za vodenje oddelka. Razredniki v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju in
razredniki v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju menijo, da so dobro usposobljeni za
vodenje oddelka. Tudi delež odgovorov »zelo dobro usposobljen« narašča z leti delovne dobe
in pri najstarejši skupini (31 let delovne dobe in več) doseže 44,4 % vseh vprašanih. Prav tako
izvajajo oddelčne ure v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju po potrebi, v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju pa enkrat na 14 dni, eno šolsko uro. Teme, ki jih
obravnavajo v obeh vzgojno-izobraževalnih obdobjih, si sledijo po enakem vrstnem redu.
Najpogostejša tema pri oddelčni uri v obeh vzgojno-izobraževalnem obdobju so medosebni
odnosi, učne težave, sledijo odnos do odraslih in socialne igre.
Prijetno nas je nagovoril visok odstotek učiteljev razrednikov, ki radi oziroma zelo radi
opravljajo vlogo razrednika. Najraje pa opravljajo vlogo razrednika učitelji, ki imajo od 21 do
30 let delovne dobe. Po Hubermanovem modelu učiteljevega profesionalnega razvoja gre za
fazo vedrine. Po slovenskem faznem S-modelu (Javrh, 2008) pa gre za obdobje, v katerem
učitelji dosegajo kritično odgovornost ali sproščenost, ki opredeljujeta učitelja v kritičnega
entuziasta, ki ohranja mladostno aktivnost ter željo po spremembah, se povezuje vse širše, si
utrjuje ugled poklica in tudi sam velja za kakovostnega učitelja, ali zrelega sproščenega
učitelja, ki se osredotoča na delo v razredu in strokovno odličnost ter ohranja pristen, živ stik
z učenci. Majhen je odstotek razrednikov, ki pa ne opravljajo radi vloge razrednika (3,8 %),
zato bi bilo zanimivo ugotoviti, katere ovire doživljajo pri tej vlogi. Prvič se pojavi manjši
odstotek razrednikov, ki ne opravljajo radi svoje vloge razrednika, pri 11 do 20 letih delovne
dobe. Z leti delovne dobe se ta odstotek veča. Manjši del anketiranih učiteljev drsi po
slovenskem S-modelu v fazo negotovosti in nemoči. Za fazo negotovosti je značilno, da
učitelji občutijo nezadovoljstvo, strah pred rutino in so nesrečni v poklicu. Imajo znake blažje
izgorelosti in ne morejo najti pristnega stika z učenci. Razmišljajo o umiku iz poklica. V fazi
nemoči pa se počutijo zgarane, izgorele in občutijo vpliv starosti. Imajo probleme z zdravjem.
Izpreganje je po mnenju avtorice lahko sproščeno ali zagrenjeno.
Glede na ugotovitve naše raziskave se razredniki najbolje znajdejo v pedagoški vlogi.
Sklepamo lahko, da se s pedagoško vlogo srečujejo razredniki vsak dan in večkrat na dan
(medosebni odnosi, reševanje konfliktov in poznavanje učencev), zato imajo s to vlogo več
izkušenj in več znanja.
V raziskavi nas je zanimalo, katere so tiste lastnosti, ki jih mora imeti kakovosten razrednik.
Ugotovili smo, da so vse naštete lastnosti, ki smo jih ponudili v anketnem vprašalniku,
razredniki ocenili z aritmetično sredino 4. Ta podatek je zanimiv, saj prav vsem lastnostim
pripisujejo visoko oceno. Najbolje ocenjena lastnost je, da mora biti razrednik do učencev
realen in objektiven. Prav tako smo ugotovili, da je razrednikom, ki poučujejo v vaškem
okolju pomembna lastnost razrednika, da zna komunicirati, da ima rad svoje delo in da
odkrito sporoča svoje zahteve. Pri vseh teh treh lastnostih smo zaznali statistično pomembne
razlike glede na okolje, kjer razredniki poučujejo. Razrednikom v drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju je lastnost razrednika, da zna za delo motivirati učence,
pomembnejša kot razrednikom v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Sklepamo lahko,
da učenci v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju potrebujejo več motivacije oz.
spodbude za šolsko delo.
Pri kvalitativni raziskavi smo se usmerili v ugotavljaje spodbud in ovir, s katerimi se
razredniki soočajo pri profesionalnem razvoju. Razredničarke so med najpogostejše ovire pri
njihovem profesionalnem razvoju omenile nespodbudni šolski sistem, nepotrebno birokracijo
pri delu, dodajanje novih nalog razrednikom, odsotnost supervizije in odnos med starši in
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učitelji. Med najpogostejšimi spodbudami pa so omenile pozitivne izkušnje z novitetami,
motivacijo za delo, izzive razredništva, pozitivno komunikacijo in delovno okolje.
V kvantitativni raziskavi smo tudi ugotovili, da se anketirani razredniki opredeljujejo kot
dobro usposobljeni na področju sodelovanja s starši. Glede na ugotovitve naše kvalitativne
raziskave, kjer intervjuvane razredničarke vidijo oviro za sodelovanje s starši, ravno odnos
med starši in učitelji, si lahko razlagamo, da je bistvo dobrega odnosa v komunikaciji med
učiteljem in staršem. Ugotovili smo tudi, da so si razredniki spretnost sodelovanja s starši
razvijali s pomočjo branja strokovne literature, raznih delavnic, neformalnih srečanj in z
izmenjavo izkušenj med kolegi. Iz izkušenj anketiranih razrednikov je v odnosu med starši in
njimi pomembna prijaznost, odkritost, strpnost, razumevanje in komunikativnost. Po mnenju
razrednikov sta za uspešno sodelovanje s starši pomembna občutek za ljudi in pozitivna
motiviranost staršev. Če bi si želeli razvijati spretnost sodelovanja s starši, bi potrebovali več
konkretnih delavnic, ki bi jih lahko predstavili staršem, dodatna strokovna izobraževanja na
temo sodelovanja s starši in predvsem trening uspešne komunikacije. Zanimiv je podatek, da
se razredniki v veliki večini, več kot 70 %, redko udeležujejo nadaljnjega strokovnega
izpopolnjevanja na področju sodelovanja s starši. Tu opazimo zanimivo povezanost, saj se
razredniki ocenjujejo, kot dobro usposobljeni za sodelovanje s starši in se zato tudi redko
udeležujejo programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja na to temo. Po drugi strani pa
v kvalitativni raziskavi ugotavljamo, da si razredničarke, kljub nezadostni udeležbi staršev na
srečanjih, vseeno postavijo na začetku šolskega leta jasen cilj sodelovanja s starši, na
neformalnih srečanjih in s tem posledično razvijajo pozitivne odnose s starši in zaupanje
staršev v njihovo delo. Same pa tako pridobijo pozitivne izkušnje s sodelovanjem. Ugotovitve
naše raziskave so pokazale, da se razredniki v različnih obdobjih profesionalnega razvoja
razlikujejo v pogostosti udeležbe programov nadaljnjega strokovnega izobraževanja, saj več
kot imajo delovne dobe, pogosteje se udeležujejo tovrstnih izobraževanj. Ta podatek lahko
osvetlimo – več let delovanja kot ima posameznik, večjega števila izobraževanj se je v teh
letih udeležil. Prav tako lahko ta podatek povežemo s S-modelom učiteljevega poklicnega
razvoja in ugotovimo, da anketirani učitelji pri 31. letih in več delovne dobe, dosegajo fazo
sproščenosti, kjer kljub letom delovne dobe, še vedno iščejo nove izzive in nova znanja.
Hkrati pa že urejajo strokovno zapuščino, ki bo koristila mlajšim kolegom. Prav tako
razredniki z višjo izobrazbo pripisujejo večji pomen udeleževanju programov nadaljnjega
izobraževanja in izpopolnjevanja, ki jim pomaga pri sodelovanju s starši, kot razredniki z
univerzitetno izobrazbo.
Raziskava je pokazala, da so razrednikom pomembnejše formalne oblike sodelovanja s starši.
Med pomembnejše formalne oblike sodelovanja s starši uvrščajo razredniki govorilne ure in
roditeljske sestanke. Statistično pomembne razlike smo zaznali pri razrednikih, ki poučujejo v
mestnem okolju in pripisujejo govorilnim uram večji pomen, kot pa razredniki, ki poučujejo v
vaškem okolju. Prav tako smo zaznali statistično pomembne razlike pri razrednikih z višjo
izobrazbo in pripisujejo vključevanju staršev pri zaključnih ekskurzijah večji pomen kot
razredniki z univerzitetno izobrazbo. Med pomembnejša neformalna srečanja pa
razredničarke uvrščajo tematske delavnice s starši in učenci in tematske delavnice za starše.
Tudi ugotovitve naše kvalitativne raziskave so pokazale, da so najpogostejše oblike
sodelovanja s starši formalne oblike sodelovanja s starši, kot so govorilne ure, pogovorne ure,
roditeljski sestanki in predavanja. Kadar pa se anketirani razredniki odločijo za neformalne
oblike sodelovanja s starši, pa najpogosteje izberejo delavnice, ki jih vodijo starši, starševski
večeri, nastopi otrok in dan odprtih vrat. Med glavne ovire, ki vplivajo na odločitev za
določeno sodelovanje s starši, pa omenjajo razredničarke predvsem negativne odnose s starši
in nezadostno udeležbo na srečanjih. Med spodbudami za uspešno sodelovanje s starši pa
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povedo, da morajo imeti razredniki jasne cilje za sodelovanje s starši, pozitiven odnos s starši,
učenci in pozitivne izkušnje s sodelovanjem. V prihodnje bi bili potrebno razmisliti, kako bi
razrednike spodbudili, da bi se posluževali raznovrstnih neformalnih srečanj s starši. Iz obeh
raziskav lahko ugotovimo, da se razredniki poslužujejo neformalnih srečanj s starši, vendar je
nabor teh srečanj zelo ozek.
Na podlagi kvalitativne in kvantitativne raziskave smo ugotovili, kateri so tisti dejavniki, ki
vplivajo na profesionalni razvoj razrednika. Presenetila nas je ugotovitev, da anketirane
razredničarke, ki imajo do 20 let delovne dobe, pripisujejo najmanjši pomen podiplomskemu
izobraževanju. Anketirane razredničarke so zapisale v rubriki Vaš komentar, da je
podiplomsko izobraževanje podajanje same teorije. Pa vendar je iz podatkov razvidno, da
največjo vlogo podiplomskemu študiju pripisujejo razredničarke, ki imajo od 21 do 30 let
delovne dobe. Dobra četrtina vseh anketiranih razredničark (32,4 %) pa izkušnje s
podiplomskim študijem sploh nima. Učiteljice razredničarke, ki imajo pa več kot 30 let
delovne dobe pa že drsijo po Hubermanovem modelu učiteljevega poklicnega razvoja v
poklicno slovo. Za fazo konzervatizma je namreč značilno zmanjšanje poklicnih ambicij.
Največji pomen pa so pripisale svojim izkušnjam z vodenjem oddelka, reševanjem problemov
v razredu in izkušnjam z opravljanjem razredništva. Učiteljice razredničarke, ki smo jih
intervjuvali, pa so izpostavile kot najpomembnejše dejavnike, ki vplivajo na njihov
profesionalni razvoj razrednika, dodatno strokovno izpopolnjevanje, pripravništvo, kolegialno
sodelovanje, spodbudno delovno okolje in osebnostne lastnosti razrednika.
Glede na ugotovitve raziskave lahko sklepamo, da si mlajši anketirani razredniki v naši
raziskavi ne želijo na svoji profesionalni poti podiplomskega študija, ampak konkretne
dejavnosti, s katerimi si bodo pridobivali izkušnje na področju vodenja oddelka in
sodelovanja s starši. Želijo se predvsem dodatno strokovno izobraževati na področju uspešne
komunikacije, saj priznavajo, da so na tem področju manj uspešni.
Naša raziskava je podala stališča in izkušnje učiteljev razrednikov pri sodelovanju s starši in
pri vodenju oddelka. Prav tako smo predstavili dejavnike razrednikovega profesionalnega
razvoja.
Vprašanje pa je, kako pripraviti razrednike, da se bodo večkrat udeleževali dodatnega
strokovnega izpopolnjevanja na temo sodelovanja s starši in vodenja oddelka. Razrednikom bi
bilo pri aktivnostih sodelovanja s starši zanimivo ponuditi primere dobre prakse, predvsem v
neformalnih oblikah srečanj (bralni popoldan, raznorazna družabna srečanja, starši vodijo
interesno dejavnost …).
Tudi naša raziskava je pokazala, da se razrednik »rojeva« v praksi (Marinček, 2003), različni
dejavniki pa vplivajo na njegovo profesionalno pot. Zaključimo z mislijo učiteljice E, ki je
dejala: »Zavedam se, da osebnostno rasteš z leti, z vedno več izkušnjami, ki ti jih prinese
življenje samo.«
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6 Priloge
Priloga 1 Profesionalni razvoj razrednika
Tabela 9 Usposobljenost razrednikov za vodenje oddelka glede na prvo in drugo vzgojnoizobraževalno obdobje.
Levene's Test
for Equality of
Variances

F
,550

Sig.
,460

t-test for Equality of Means

T
,191
,187

Sig. (2tailed)
,849
,852

df
99
60,177

Mean
Difference
,034
,034

95 % Confidence Interval of
the Difference
Lower
Upper
-,318
,386
-,329
,396

Std. Error
Difference
,178
,181

Tabela 10: Analiza varianc (ANOVA) - Usposobljenosti razrednikov za vodenje oddelka,
glede na delovno dobo.
Vsota kvadratov
5,044
68,804
73,848

Aritmetična sredina
1,261
0,688

df
4
100
104

F
1,833

Sig.
0,128

Tabela 11: Lastnosti in zmožnosti, ki jih mora imeti kakovosten razrednik, da lahko uspešno
opravlja svoje delo, glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje.
Levene's Test for
Equality of
Variances

Za delo zna motivirati
učence

t-test for Equality of Means

F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

22,681

,000

-2,054
-2,605

103
102,827

,043
,011

95 % Confidence
Interval of the
Difference

Mean
Differen
ce

Std. Error
Difference

Lower

Upper

-,140
-,140

,068
,054

-,274
-,246

-,005
-,033

Tabela 12: Lastnosti in zmožnosti, ki jih mora imeti kakovosten razrednik glede na prvo in
drugo vzgojno-izobraževalno obdobje.
Za delo zna motivirati učence
1. VIO
2. VIO

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

71
34

4,83
4,97

,377
,171

,045
,029

Tabela 13: Za delo zna motivirati učence.
Levene's Test for
Equality of Variances

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
22,681

Sig.
,000

t-test for Equality of Means
t
-2,054
-2,605

df
103
102,827

Sig. (2tailed)
,043
,011

Mean
Difference
-,140
-,140

Std. Error
Difference
,068
,054

95 % Confidence
Interval of the Difference
Lower
Upper
-,274
-,005
-,246
-,033
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Tabela 14: Za delo zna motivirati učence
Levene's Test for
Equality of Variances

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
22,681

t-test for Equality of Means

Sig.
,000

t
-2,054
-2,605

df
103
102,827

Sig. (2tailed)
,043
,011

Mean
Std. Error
Difference Difference
-,140
,068
-,140
,054

95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
-,274
-,005
-,246
-,033

Tabela 15: Lastnosti in zmožnosti, ki jih mora imeti kakovosten razrednik, glede na to ali
poučujejo v vaškem ali mestnem okolju
Poučujete v...
mestnem okolju
vaškem okolju
mestnem okolju
vaškem okolju
mestnem okolju
vaškem okolju

N
Mean
Zna komunicirati
60
4,85
49
4,96
Ima rad svoje delo
60
4,77
49
4,94
Odkrito sporoča svoje zahteve, želje in težave
60
4,70
49
4,94

Std. Deviation

Std. Error Mean

,360
,200

,046
,029

,465
,242

,060
,035

,497
,242

,064
,035

Tabela 16: Lastnosti in zmožnosti, ki jih mora imeti kakovosten razrednik, glede na to ali
poučujejo v vaškem ali mestnem okolju
Levene's Test for
Equality of
Variances

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
Sig.
Zna komunicirati
16,791
,000

t

df

-1,896
-2,001

107
95,261

t-test for Equality of Means
Std.
95 % Confidence Interval
Error
of the Difference
Sig. (2Mean
Differen
tailed) Difference
ce
Lower
Upper
,061
,048

-,109
-,109

,058
,055

-,223
-,217

,005
-,001

-2,345
107
,021
-2,486
92,254
,015
Odkrito sporoča svoje zahteve, želje in težave
50,478
,000
-3,074
107
,003
-3,273
89,010
,002

-,172
-,172

,073
,069

-,318
-,310

-,027
-,035

-,239
-,239

,078
,073

-,393
-,384

-,085
-,094

Ima rad svoje delo
26,328
,000

Prologa 2 Stališča i izkušnje razrednikov pri sodelovanju s starši
Tabela 17: Analiza varianc (ANOVA) - Pogostost udeleževanja programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, ki pomagajo razredniku pri sodelovanju s starši
Sum of Squares
5,738

112

df
4

Mean Square
1,435

F
6,116

Sig.
,000
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Tabela 18: Pogostost udeležbe razrednikov programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja pri sodelovanju s starši, glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno obdobje
Kateri razred poučujete letos?

N

Mean

1. VIO
2. VIO

69
34

1,96
1,94

Std.
Deviation
,498
,600

Std. Error
Mean
,060
,103

Tabela 19: Pogostost udeleževanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki
vam pomagajo pri sodelovanju s starši, glede na prvo in drugo vzgojno-izobraževalno
obdobje
Levene's Test for
Equality of
Variances

Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

t-test for Equality of Means
95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper

F

Sig.

t

df

Sig. (2tailed)

Mean
Difference

Std. Error
Difference

1,526

,220

,137

101

,891

,015

,112

-,206

,237

,129

56,074

,898

,015

,119

-,223

,254

Tabela 20: Pogostost udeležbe razrednikov programov nadaljnjega izobraževanja in
usposabljanja pri sodelovanju s starši, glede na doseženo izobrazbo
Std.
Std.
Error
Najvišja dosežena izobrazba
N Mean Deviation Mean
Pogostost udeleževanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki pomagajo razredniku pri
sodelovanju s starši.
1 višja šola
30 1,77
,568
,104
2 univerzitetna izobrazba
72 2,04
,488
,057

Tabela 21: Pogostost udeleževanja programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki
pomagajo razredniku pri sodelovanju s starši
Levene's Test for
Equality of Variances

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
5,377

Sig.
,022

t-test for Equality of Means

100

Sig. (2tailed)
,015

Mean
Difference
-,275

47,679

,025

-,275

T
-2,470

df

-2,319

Std. Error
Difference
,111
,119

113

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

Tabela 22: Analiza varianc (ANOVA) - Pomembnosti posameznih oblik sodelovanja s starši,
glede na delovno dobo
Sum of Squares

df

1 Pomen sodelovanja s starši: Roditeljski Between Groups
sestanki
Within Groups
Total
2 Pomen sodelovanja s starši: Govorilne Between Groups
ure
Within Groups
Total
3 Pomen sodelovanja s starši: Skupni
Between Groups
sestanki s starši in učenci
Within Groups
Total
4 Pomen sodelovanja s starši: Strokovna Between Groups
predavanja za starše in učence
Within Groups
Total
5 Pomen sodelovanja s starši: Telefonsko Between Groups
obveščanje staršev
Within Groups
Total
6 Pomen sodelovanja s starši: Pisno
Between Groups
obveščanje staršev
Within Groups
Total
7 Pomen sodelovanja s starši: Elektronsko Between Groups
obveščanje staršev
Within Groups
Total
8 Pomen sodelovanja s starši: Tematske Between Groups
delavnice za starše
Within Groups
Total
9 Pomen sodelovanja s starši: Tematske Between Groups
delavnice s starši in učenci
Within Groups
Total
10 Pomen sodelovanja s starši:
Between Groups
Vključevanje staršev v interesne
Within Groups
dejavnosti
Total

,834
47,858
48,692
1,126
19,771
20,897
1,001
97,915
98,916
,991
69,682
70,673
3,326
97,403
100,729
2,135
90,164
92,299
5,301
119,329
124,630
1,514
79,560
81,074
1,235
74,866
76,102
5,119
114,094

4
102
106
4
102
106
4
102
106
4
102
106
4
102
106
4
102
106
4
103
107
4
103
107
4
103
107
4
103

119,213

107

11 Pomen sodelovanja s starši:
Vključevanje staršev pri spremstvu na
dnevih dejavnosti

Between Groups
Within Groups
Total

10,442
131,521

4
103

141,963

107

Between Groups
Within Groups
Total
13 Pomen sodelovanja s starši: Družabna Between Groups
srečanja
Within Groups
Total
14 Pomen sodelovanja s starši:
Between Groups
Vključevanje staršev pri spremstvu na
Within Groups
zaključnih ekskurzijah
Total

3,220
113,298
116,519
2,212
90,788
93,000
8,730
149,997

4
103
107
4
103
107
4
101

158,726

105

15 Pomen sodelovanja s starši: Bralni
popoldan.

7,438
118,786
126,224

4
102
106

12 Pomen sodelovanja s starši: Dan
odprtih vrat

114

Between Groups
Within Groups
Total

Mean Square

F

Sig.

,208
,469

,444

,776

,281
,194

1,452

,222

,250
,960

,261

,902

,248
,683

,363

,835

,832
,955

,871

,484

,534
,884

,604

,661

1,325
1,159

1,144

,340

,379
,772

,490

,743

,309
,727

,425

,790

1,280
1,108

1,155

,335

2,610
1,277

2,044

,094

,805
1,100

,732

,572

,553
,881

,627

,644

2,182
1,485

1,470

,217

1,860
1,165

1,597

,181
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Tabela 23: Pomen posameznih oblik sodelovanja s starši, glede na doseženo izobrazbo
razrednika
Najvišja dosežena izobrazba
Vključevanje staršev 1 višja šola
pri spremstvu na 2
univerzitetna
zaključnih ekskurzijah
izobrazba

N

Mean
3,03
2,51

30
71

Std. Deviation
1,217
1,182

Std. Error Mean
,222
,140

Tabela 24: Pomen sodelovanja s starši: Vključevanje staršev pri spremstvu na zaključnih
ekskurzijah
Levene's Test for
Equality of Variances
F
Equal variances assumed
Equal variances not assumed

,319

Sig.
,574

t-test for Equality of Means
t
2,027
2,003

df
99
53,201

Sig. (2tailed)
,045
,050

Mean
Difference
,526
,526

Std. Error
Difference
,260
,263

Tabela 25: Pomen posameznih oblik sodelovanja s starši, glede na okolje, kjer razrednik
poučuje
Poučujete v...
mestnem okolju
vaškem okolju

N
Mean
Pomen sodelovanja s starši: Govorilne ure
58
4,95
49
4,76

Std. Deviation

Std. Error Mean

,223
,596

,029
,085

Tabela 26: Pomen posameznih oblik sodelovanja s starši, glede na okolje, kjer razrednik
poučuje
Levene's Test for
Equality of
Variances

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
Sig.
t
df
Pomen sodelovanja s starši: Govorilne ure
22,052
,000
2,286
105
2,144
59,360

t-test for Equality of Means
Std.
Error
Sig. (2Mean
Differen
tailed) Difference
ce
,024
,036

,193
,193

,084
,090

95 % Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
,026
,013

,361
,373

Priloga 3 Dejavniki razrednikovega profesionalnega razvoja
Tabela 27: Analiza varianc (ANOVA)–Dejavnikov profesionalnega razvoja razrednika, glede
na delovno dobo (trajanje poučevanja)
Sum of Squares
Df
Podiplomski študij
Between Groups
14,580
4
Within Groups
86,735
68
Total
101,315
72
Dosedanje izkušnje z reševanjem konfliktov v razredu
Between Groups
2,091
4
Within Groups
20,159
103
Total
22,250
107

Mean Square

F

Sig.

3,645
1,276

2,858

,030

,523
,196

2,671

,036
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Anketni vprašalnik
Pozdravljeni,
sem študentka podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer Poučevanje na
razredni stopnji. Pripravljam magistrsko delo, v katerem raziskujem profesionalni razvoj
učiteljev v njihovi vlogi razrednika. Na vas se obračam s prošnjo, da rešite vprašalnik, ki je
pred vami. Odgovori so anonimni in bodo služili izključno v raziskovalne namene.
Za sodelovanje in pomoč se vam že vnaprej zahvaljujem.
Jolanda Bikić
Vprašalnik za učitelje
1. Vaša starost:
________________let
2. Spol:
a) moški

b) ženski

3. Leta delovne dobe v osnovni šoli:
a) do 5 let
b) od 6 do 10 let
c) od 11 do 20 let
d) od 21 do 30 let
e) 31 let poučevanja in več
4. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba?
a) višja šola
b) univerzitetna izobrazba
c) strokovni magisterij
d) drugo__________________________________
5. Poučujete v:
a) mestnem okolju

b) vaškem okolju

6. Kateri razred poučujete letos? Obkrožite.
1. razred, 2. razred, 3. razred, 4. razred, 5. razred, 6. razred
7. Kateri je vaš pridobljeni naziv?
a) brez naziva
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b) mentor

c) svetovalec

d) svetnik
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8. Kako dobro ste po vašem mnenju kot razrednik usposobljeni na področju vodenja
oddelka?
a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje dobro

d) slabo

e) zelo slabo

- Opišite, kako ste si to spretnost vodenja oddelka razvijali in kaj vam je bilo v tem
procesu v pomoč.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
-Če bi še želeli razvijati to spretnost, kaj bi v ta namen potrebovali (izobraževanje,
sodelovanje s kolegi …)?

-Kako pogosto se udeležujete programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,
ki vam pomagajo pri vodenju oddelka?
a) pogosto

b) redko

c) se ne udeležujem tovrstnih izobraževanj

9. Kako dobro ste po vašem mnenju usposobljeni na področju sodelovanja s starši?
a) zelo dobro

b) dobro

c) srednje dobro

d) slabo

e) zelo slabo

-Opišite, kako ste si to spretnost sodelovanja s starši razvijali in kaj vam je bilo v tem
procesu v pomoč.

___________________________________________________________________________
-Če bi še želeli razvijati to spretnost, kaj bi v ta namen potrebovali? (izobraževanje,
sodelovanje s kolegi …)

-Kako pogosto se udeležujete programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja,
ki vam pomagajo pri sodelovanju s starši?
a) pogosto

b) redko

c) se ne udeležujem tovrstnih izobraževanj

10. Katere lastnosti, po vašem mnenju, mora imeti razrednik, da lahko uspešno opravlja
svoje delo?
Pri vsaki trditvi ocenite pomembnost posameznih lastnosti razrednika od 1 do 5, glede na
dejstvo, da je 1 – nepomembna trditev, 2 – manj pomembna trditev, 3 – srednje pomembna
trditev, 4 – pomembna trditev in 5 – zelo pomembna trditev.
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Lastnosti razrednika
1.

Do učencev je realen in objektiven.

1

2

3

4

5

2.

Ažurno rešuje medosebne odnose med učenci.

1

2

3

4

5

3.

Ob težavah nastopi kot odgovorna oseba.

1

2

3

4

5

4.

Zna komunicirati.

1

2

3

4

5

5.

Aktivno posluša svoje učence in jih skuša razumeti.

1

2

3

4

5

6.

Svoje učence sprejema in jih ima rad takšne, kot so.

1

2

3

4

5

7.

Ima rad svoje delo.

1

2

3

4

5

8.

Za delo zna motivirati učence.

1

2

3

4

5

9.

Odkrito sporoča svoje zahteve, želje in težave.

1

2

3

4

5

10.

Zna sprejemati predloge in sporočila svojih učencev.

1

2

3

4

5

11. Pri vsakem od spodaj naštetih dejavnikov obkrožite, v koliki meri je določen
dejavnik prispeval k vaši usposobljenosti pri vlogi razrednika. Pri vsakem dejavniku
prosim dodajte svoj komentar (izkušnjo, primer…)
Obkrožite eno od številk od 1 do 5, glede na dejstvo, da je 1 – nepomemben dejavnik, 2 –
manj pomemben dejavnik, 3 – srednje pomemben dejavnik, 4 – pomemben dejavnik in 5 –
zelo pomemben dejavnik za profesionalni razvoj učitelja. Če te izkušnje nimate (npr.
mentorstva) obkrožite št 0.
Vaš komentar

1.

Dejavniki profesionalnega razvoja
razrednika
Izobraževanje.
0

1

2

3

4

5

2.

Branje strokovne literature.

0

1

2

3

4

5

3.

Pripravništvo in strokovni izpit.

0

1

2

3

4

5

4.

Vaše mentorstvo učitelju začetniku.

0

1

2

3

4

5

5.

Vaše mentorstvo študentu.

0

1

2

3

4

5

6.

Hospitacije
hospitacij.

analiza 0

1

2

3

4

5

7.

Medsebojno hospitiranje učiteljev.

0 1

2

3

4

5

8.

Podiplomski študij.

0 1

2

3

4

5

9.

Sodelovanje v različnih projektih.

0 1

2

3

4

5

10.

Izmenjava strokovnih mnenj s kolegi.

0 1

2

3

4

5
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11.

Pozitivna klima na šoli.

0 1

2

3

4

5

12.

Pozitivni odnos s sodelavci.

0

1

2

3

4

5

13.

Vaše raziskovanje lastne pedagoške 0
prakse.

1

2

3

4

5

14.

Izmenjava mnenj med kolegi.

0

1

2

3

4

5

15.

Listovnik.

0

1

2

3

4

5

16.

Smoevalvacija in evalvacija.

0

1

2

3

4

5

17.

Supervizija.

0

1

2

3

4

5

18.

Dosedanje izkušnje z opravljanjem 0
vloge razredništva.

1

2

3

4

5

19.

Dosedanje izkušnje z
konfliktov v razredu

reševanjem 0

1

2

3

4

5

20.

Dosedanje
oddelka.

vodenjem 0

1

2

3

4

5

izkušnje

z

12. Kako pogosto izvajate oddelčne ure?
a) enkrat tedensko b) enkrat na 14 dni c) enkrat na mesec d) po potrebi
13. Obkrožite, katere teme najpogosteje obravnavate pri oddelčnih urah.
a) medosebni odnosi

b) vzgojni problemi

c) učne težave d) odnos do odraslih

e) socialne igre f) drugo__________________________
14. Kolikšen pomen pripisujete posameznim oblikam sodelovanja s starši?
Pri oblikah sodelovanja s starši obkrožite eno od številk od 1 do 5, glede na dejstvo, da je 1 –
nepomembno sodelovanje, 2 – manj pomembna sodelovanje, 3 – srednje pomembno
sodelovanje, 4 –pomembno sodelovanje in 5 – zelo pomembno sodelovanje.
Sodelovanje s starši
1.

Roditeljski sestanki.

1

2

3

4

5

2.

Govorilne ure.

1

2

3

4

5

3.

Skupni sestanki s starši in učenci.

1

2

3

4

5

4.

Strokovna predavanja za starše in učence.

1

2

3

4

5
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5.

Telefonsko obveščanje staršev.

1

2

3

4

5

6.

Pisno obveščanje staršev.

1

2

3

4

5

7.

Elektronsko obveščanje staršev.

1

2

3

4

5

8.

Tematske delavnice za starše.

1

2

3

4

5

9.

Tematske delavnice s starši in učenci.

1

2

3

4

5

10.

Vključevanje staršev v interesne dejavnosti (tečaj nemščine,
angleščine…).

1

2

3

4

5

11.

Vključevanje staršev pri spremstvu na dnevih dejavnosti.

1

2

3

4

5

12.

Dan odprtih vrat.

1

2

3

4

5

13.

Družabna srečanja.

1

2

3

4

5

14.

Vključevanje
ekskurzijah.

1

2

3

4

5

15.

Bralni popoldan.

1

2

3

4

5

staršev

pri

spremstvu

na

zaključnih

15. Kako »radi« opravljate vlogo razrednika?
a) zelo rad/a

b) rad/a

c) je ne opravljam rad/a

16. Obkrožite tisto vlogo razrednika, v kateri se Vi najbolje znajdete.
a) v vlogi organizacijskega vodje (organiziranje sestankov, ekskurzij, posredovanje informacij idr.)
b) v vlogi administrativnega vodje (vodenje statistike, vodenje dnevnika dela, redovalnice,
opravičevanje izostankov, pisanje obvestil idr.)
c) v vlogi pedagoškega vodje (poznavanje učencev in medosebnih odnosov v razredu, reševanje
konfliktov idr.)

17. Če bi ponovno imeli možnost odločitve za poklic učitelja:
a) bi se odločil-a enako
odločil-a

b) se ne bi odločil-a za poklic učitelja

c) ne vem, kako bi se

18. Kako ste zadovoljni s svojim poklicem?
a) zelo zadovoljen/zadovoljna b) zadovoljen/zadovoljna c) srednje zadovoljen/zadovoljna d)
nezadovoljen/nezadovoljna e) zelo nezadovoljen/nezadovoljna
19. Če bi želeli pripomniti še kaj v zvezi z razredništvom, vas prosim, da to napišete.
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Gosti zapis intervjujev
Oseba A
Za začetek najinega intervjuja bi želela nekaj splošnih podatkov o vas.
Mi lahko zaupate vašo starost?
41 let.
Koliko let imate delovne dobe v osnovni šoli?
14 let imam skupne delovne dobi v osnovni šoli.
Katero stopnjo izobrazbe imate zaključeno?
Imam univerzitetno izobrazbo, torej sem profesorica razrednega pouka.
Ali je vaša osnovna šola v mestnem ali vaškem okolju.
Poučujem v mestnem okolju.
Kateri razred trenutno poučujete?
V tem šolskem letu poučujem prvi razred, kajti na naši osnovni šoli razrednik poučuje in
skupaj z učenci gre v prvi, drugi in tretji razred. Nato se vrne ponovno v prvi razred.
Mi zaupate še vaš pridobljeni naziv?
Trenutno ni napredovanj v šolstvu, tako da sem ostala na nazivu mentor.
Kaj vam pomeni profesionalni razvoj pri opravljanje del in nalog razrednika?
Pri delu v šoli moramo imeti veliko mero spretnosti in znanja, pri svojih odločitvah je
potrebno biti avtonomen, etičen in se pri tem seveda stalno strokovno spopolnjevati.
Naloge razrednika so zahtevne in odgovorne, za dobro opravljanje le-teh bi bilo potrebno
zagotoviti izobraževanje. Učitelji pa v začetku svoje poklicne poti napotke za nekatere naloge
(organizacijske, administrativne) že dobimo od svojih mentorjev, sicer pa se ostalih stvari
nekako priučimo. Uspeh pri opravljanju nalog je po mojem mnenju bolj odvisen od tega, kako
se človek v neki situaciji zna znajti in tudi od osebnih karakteristik.
Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj kot razrednik?
Neprestano si moramo prizadevati za nadaljnji profesionalni razvoj, zato poskušam sodelovati
v različnih izobraževanjih. Največkrat so to tematske konference na šoli, udeležba v
programih stalnega izobraževanja in usposabljanja, na študijskih srečanjih, občasno se skupaj
pogovorimo z ostalimi razredniki v kolektivu, z individualnim izobraževanjem iz strokovne
literature, z mapo osebnostne rasti (ki je bila na naši šoli uvedena ob projektu) ter
samoevalvaciji in evalvaciji.
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Seveda pa se na šoli posvetimo tudi študentom, ki prihajajo k nam tedensko, študentom na
tritedenski praksi ali pripravnikom. Tudi ti na nek način poskrbijo za razvijanje
profesionalnega odnosa. Ob delu s študenti oziroma pripravniki razrednik svoje znanje poveže
z izkušnjami.
Kaj vam predstavlja glavne ovire in spodbude pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Naj pričnem s pozitivnim - s spodbudami - pri mojem profesionalnem razvoju. Prav gotovo
mi kot razredniku glavne spodbude predstavljajo moji učenci. Razrednik je tisti, ki pomaga k
dobremu počutju otroka v šoli. Vemo pa, da je vsak otrok poseben, vsaka oddelčna skupnost
je drugačna in vseh dogodkov v toku šolskega leta seveda vnaprej ni mogoče predvideti. Prav
to spodbuja k stalnemu raziskovanju, odkrivanju, spopolnjevanju, strokovnim razpravam in
izmenjavi izkušenj, iskanju strokovne literature …
Ena izmed najzahtevnejših nalog razrednika je razreševanje problemov, ki se pojavijo v
razredu in glede na njihovo različnost nismo nikoli dovolj usposobljeni. Pomembno je dovolj
hitro prepoznati in odkriti vzroke, ki so povzročili težave. Kakovostno reševanje konfliktnih
situacij pa od razrednika zahteva tudi veliko časa in energije.
Razrednik opravlja zelo različne naloge in ima tudi vlogo »socialnega delavca«. V zvezi s to
vlogo se od njega pričakuje preveč. Pomembno je, da se zavedamo te vloge, vendar se
moramo distancirati od različnih pričakovanj. Tej vlogi je treba dati osebni pečat, ki pa mora
biti v skladu z zakonodajo.
Kateri so tisti dejavniki, ki so vam pomagali pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Pri profesionalnem razvoju razrednika so pomembni dejavniki uspešna komunikacija,
zmožnost reševanja konfliktov, motivacija za opravljanje nalog razrednika, osebnostne
lastnosti, znanje in način vodenja, seveda pa tudi učenci in njihovi starši, šola in njeni
materialni pogoji …
Katere so po vašem mnenju te osebnostne lastnosti razrednika?
V prvi vrsti se mora razrednik znat pogovarjat z učenci, jih poslušati, vsekakor mora biti
prijazen in nenazadnje mora takoj odreagirati ob težavi učenca.
Zelo pomembno za učitelja je opravljanje pripravništva pod strokovnim vodenjem učitelja
mentorja. Sama sem se pri opravljanju pripravništva naučila nekaj veščin za dobro opravljanje
razredništva, saj sem imela dobro, izkušeno mentorico.
Kaj vas spodbudi ali ovira, kot razrednika, da se odločite za določeno obliko
sodelovanja s starši?
Sodelovanje razrednika in staršev je izredno pomembno. Odnosi morajo temeljiti na
spoštovanju obeh strani in zaupanju. Razrednik in starši pa se moramo zavedati, da
sodelujemo v dobro otroka.
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V letnem delovnem načrtu so seveda opredeljene ustaljene oblike sodelovanja s starši. Tako
imamo mesečne redne govorilne in pogovorne ure za starše ter roditeljske sestanke.
S starši oddelka pa razrednik pogosto sodeluje pri razreševanju problemov, v kolikor je
potrebno vključi tudi vodstvo šole, svetovalno službo in druge institucije, ki se ukvarjajo z
otroci in mladostniki.
Na naši šoli sicer v okviru »starševskih večerov« pripravljamo različna predavanja za starše in
»dneve odprtih vrat«, kjer se nam pridružijo starši ali stari starši. Najbolj obiskana oblika
srečanj s starši pa so nastopi otrok v okviru božičnih koncertov, prireditev za materinski dan
…
Kot učiteljica razrednega pouka spremljam učence od 1. do 3. razreda in vesela sem, da so
starši pripravljeni nameniti prosti čas skupnemu druženju. Po navadi se najde predstavnik
razreda, ki organizira srečanja. Na takšna neformalna srečanja povabijo tudi mene, kot
razredničarko. Menim, da takšne oblike dobro vplivajo na naše sodelovanje. Je pa seveda
pomembno, da teh srečanj ni preveč.

Oseba B
Za začetek najinega intervjuja bi želela nekaj splošnih podatkov o vas.
Mi lahko zaupate vašo starost?
41 let.
Koliko let imate delovne dobe v osnovni šoli?
16 let.
Katero stopnjo izobrazbe imate zaključeno?
Imam univerzitetno izobrazbo.
Ali je vaša osnovna šola v mestnem ali vaškem okolju.
Poučujem v mestnem okolju.
Kateri razred trenutno poučujete?
Poučujem prvi razred, drugo leto grem z istimi učenci v drugi in nato v tretji razred.
Mi zaupate še vaš pridobljeni naziv?
Imam naziv svetovalec.
Kaj vam pomeni profesionalni razvoj pri opravljanje del in nalog razrednika?
Menim, da vsak učitelj strmi k čim boljšemu poučevanju in doseganju ciljev, vendar je ta pot
raznolika, saj so začetki in prva leta poučevanja res togi, ko se kot učitelj iščeš in preizkušaš
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različne metode, da bo tvoje delo uspešno. Izkušnje in leta prakse pa prinesejo drugačen
pogled na samo delo učitelja in več energije lahko usmeriš v iskanje novih pedagoških
pristopov, ki prinesejo boljše rezultate.
Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj kot razrednik?
Že kot oseba sem naravnana k iskanju vedno nekaj novega, boljšega in po 17. letih
poučevanja me še vedno zanimajo novi pedagoški pristopi in že dve leti se veliko izobražujem
in raziskujem Montessori pedagogiko, ki me zelo zanima. Moje mnenje je, da učitelj z vsako
generacijo otrok diha in dela drugače, zato pa potrebuje vedno nova znanja.
Kaj vam predstavlja glavne ovire in spodbude pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Če svoje ideje dobro predstaviš ravnatelju in staršem, ni ovir pri delu, saj se z dobro voljo in
vnemo da veliko idej uresničiti, tudi brez večjih stroškov za učila itd. Velika spodbuda za moj
razvoj pa je motiviranost učencev za drugačen pristop k učenju, saj vsi strmimo k temu, da bi
učenci dosegali cilje. Način, kako priti do tega, pa je v domeni učitelja in če ti kot učitelju
uspe npr. dobro opismeniti tudi učence, ki imajo s tem težave, je to zame spodbuda in mi daje
motivacijo za iskanje novih idej in pedagoških pristopov k doseganju ciljev.
Kateri so tisti dejavniki, ki so vam pomagali pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Socialni oz. družbeni dejavniki, saj delam na šoli z velikim odstotkom učencev Romov in
priseljencev iz bivše Jugoslavije, zato je opismenjevanje, slovenski jezik in sprejemanje naših
šolskih pričakovanj od učencev in staršev, težava, s katero se vsak dan ukvarjamo. Pri mojih
idejah me podpira tudi ravnateljica in me spodbuja pri izobraževanju, novostih, kar dobro
vpliva na moje delo in profesionalni razvoj.
Kaj vas spodbudi ali ovira kot razrednika, da se odločite za določeno obliko sodelovanja
s starši?
Sodelovanje s starši je dobro, kadar imajo starši občutek, da so del trikotnika in da so
vključeni v sam šolski sistem, seveda na način, ki nam učiteljem daje avtonomijo pri
poučevanju in spoštovanje. Za delavnico oz. določeno obliko sodelovanja s starši se odločim
na podlagi pozitivnih izkušenj iz preteklih let.

Oseba C
Za začetek najinega intervjuja bi želela nekaj splošnih podatkov o vas.
Mi lahko zaupate vašo starost?
49 let.
Koliko let imate delovne dobe v osnovni šoli?
27 let.
Katero stopnjo izobrazbe imate zaključeno?
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Imam višje šolsko izobrazbo.
Ali je vaša osnovna šola v mestnem ali vaškem okolju.
Poučujem v vaškem okolju.
Kateri razred trenutno poučujete?
Poučujem 5. razred.
Mi zaupate še vaš pridobljeni naziv?
Imam naziv svetovalec.
Kaj vam pomeni profesionalni razvoj pri opravljanje del in nalog razrednika?
Meni osebno pomeni zelo veliko, saj sem že kot oseba radovedna in željna novih sprememb.
Razrednik mora biti nenehno na tekočem s spremembami v družbi. Tukaj predvsem mislim
spremembe v šoli in doma. Te spremembe lažje sprejema, če ima razrednik več delovnih
izkušenj. Pomembno je tudi nenehno izobraževanje.
Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj kot razrednik?
Skozi vsa moja obdobja poučevanja čutim potrebo po dodatnem izpopolnjevanju. Teme, ki
me zanimajo in so mi seveda v pomoč pri mojem delu z razredom, jih poiščem v katalogu
izpopolnjevanja in se udeležim seminarja. Res je, da v zadnjih letih manj, na naši šoli na
žalost varčujemo. Podatke, ki me zanimajo iščem tudi v strokovni literaturi ali preko spleta. V
veliko pomoč pri mojem delu pa so izmenjave izkušenj s sodelavkami in kolegov iz drugih
šol.
Kaj vam predstavlja glavne ovire in spodbude pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Edina ovira pri mojem profesionalnem razvoju je pomanjkanje denarja za še več izobraževanj
na teme, ki koristijo delu z razredom.
Vzpodbude za moj profesionalni razvoj pa prihajajo vsak dan z različnimi problemi iz prakse
in kvalitetnem reševanju le-teh.
Kateri so tisti dejavniki, ki so vam pomagali pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Najdragocenejši dejavnik so gotovo lastne izkušnje. Ob vsaki novi težavi se nekaj tudi naučiš.
Pomembna je tudi izmenjava mnenj s sodelavci in nujno so dodatna strokovna izobraževanja.
Kaj vas spodbudi ali ovira, kot razrednika, da se odločite za določeno obliko sodelovanja
s starši?
Ovir ne bi smelo biti. Ker pa sem razredničarka v petem razredu pa je glavna ovira pri
sodelovanju s starši, da ti ne prihajajo tako pogosto v šolo. Nekateri se sploh ne zanimajo za
svoje otroke.
Spodbuda pri sodelovanju s starši pa so odnosi, ki se oblikujejo pri raznih dejavnostih. Najraje
se starši udeležijo raznih delavnic in šolskih prireditev, kjer vidijo svoje otroke.
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Oseba D
Za začetek najinega intervjuja bi želela nekaj splošnih podatkov o vas.
Mi lahko zaupate vašo starost?
52 let.
Koliko let imate delovne dobe v osnovni šoli?
32 let.
Katero stopnjo izobrazbe imate zaključeno?
Imam višje šolsko izobrazbo.
Ali je vaša osnovna šola v mestnem ali vaškem okolju.
Poučujem v vaškem okolju.
Kateri razred trenutno poučujete?
Poučujem 5. razred.
Mi zaupate še vaš pridobljeni naziv?
Imam naziv svetovalec.
Kaj vam pomeni profesionalni razvoj pri opravljanje del in nalog razrednika?
Meni profesionalni razvoj pomeni nenehno spreminjanje sebe in sledenje napredku. Da lahko
to uresničim moram kot oseba biti sposobna nenehnega sprejemanja novih zahtev, doslednost
je pomembna in nenazadnje delovne izkušnje.
Znanje učitelja pa mora biti na prvem mestu.
Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj kot razrednik?
Nenehno si prizadevam za svoj strokovni razvoj. Sledim novitetam v šolstvu, se redno
dodatno strokovno izpopolnjujem, z mapo, kjer beležim svoj napredek in sodelujem s
sodelavci (iščem različna mnenja). Prebiram tudi dodatno strokovno literaturo, saj denarja ni
za dodatna izobraževanja. Kot razredničarka imam veliko pripravnikov in tudi ti poskrbijo za
mojo profesionalno rast. Tako ostajam tudi v stiku z novitetami, ki jih le-ti prinašajo iz
fakultet.
Naloga razrednika je zelo odgovorna, zato je nujno sodelovanje še z drugimi strokovnimi
delavci šole.
Kaj vam predstavlja glavne ovire in spodbude pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
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Ena največjih ovir pri mojem profesionalnem razvoju je birokracija. Zavedam se, da je
pomembna pa vendar terja preveč časa za pisanje poročil. Ta čas bi lahko koristneje porabili
za delo z učenci.
Določene situacije te kot razrednika včasih pripeljejo do situacij, ko se začneš zavedati, da ti
na določenem področju še manjka strokovno znanje.
Spodbuda mi je, da v konkretnih situacijah iščem in razmišljam o vedno novih poteh pri
reševanju konfliktnih situacij. Torej drugačen pristop do učence. Otroka moraš začutit, se mu
približaš in mu le tako lahko ustrezno pomagat. S tem mu nudiš varnost, takrat ti zaupa.
Kateri so tisti dejavniki, ki so vam pomagali pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
V prvi vrsti so to učenci, ki so raznoliki in z različnimi osebnostnimi lastnosti.
Tudi drugi strokovni delavci, ki s svojim izkušnjami strokovno rešujejo zahtevne situacije.
Pomembna je strokovna literatura, ki jo prebiram in si ob tem ustvarjam svoje poglede in
mnenja.
Strokovno izpopolnjevanje npr. seminarji pa se jih žal ne morem udeležit v takšnem obsegu,
kot si želim. Premalo časa in finance so problem.
V svojih začetkih poučevanja in vodenja razreda sem imela čudovito mentorico, ki mi je
velikokrat pomagala z nasveti.
Kaj vas spodbudi ali ovira, kot razrednika, da se odločite za določeno obliko sodelovanja
s starši?
Ključ do uspeha z učenci je dobro sodelovanje in zaupanje s starši. Moja naloga pa je, da
starše pridobim, prisluhnem, da jih vključim v delo in življenje šole. V moje strokovno delo
pa ne dovolim poseganja, zato se takrat redkeje odločam za kakšno obliko sodelovanja s
starši. Vse je odvisno od generacije otrok, katerim sem razredničarka.
V odnosu učenec–starš, učitelj lahko uspešno premagujemo določene težave in gradimo
pozitivne medosebne odnose.
Najraje se odločam za delavnice, kjer starši sodelujejo in prevzemajo določene naloge, kjer so
močni, starš vodi delavnico npr. vaje za hrbtenico, socialne igre-glede na izobrazbo in
izkušnje staršev.
Oseba E
Za začetek najinega intervjuja bi želela nekaj splošnih podatkov o vas.
Mi lahko zaupate vašo starost?
45 let.
Koliko let imate delovne dobe v osnovni šoli?
22 let.
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Katero stopnjo izobrazbe imate zaključeno?
Imam univerzitetno izobrazbo.
Ali je vaša osnovna šola v mestnem ali vaškem okolju.
Poučujem v mestnem okolju.
Kateri razred trenutno poučujete?
Poučujem 3. razred.
Mi zaupate še vaš pridobljeni naziv?
Imam naziv svetovalec.
Kaj vam pomeni profesionalni razvoj pri opravljanje del in nalog razrednika?
Pomen profesionalnega razvoja razrednika pri opravljanju del in nalog kot razrednika sama
opredeljujem na osebnostni del in strokovni. Menim, da učitelj, ki osebnostno ne raste in se
razvija ne more kvalitetno razvijati strokovnega dela osebne rasti. Zavedam se, da osebnostno
rasteš z leti, z vedno več izkušnjami, ki ti jih prinese življenje samo.
Strokovno pa mora učitelj redno skrbeti za vsa področja izobraževanja. Seveda je znanje
učitelja na prvem mestu, a mu to nič ne pomaga, če nima zavesti o doslednem, skrbnem in
natančnem delu. Biti odgovoren do nalog, ki so ti zaupane kot razredniku, je za vsakega
učitelja izziv.
Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj kot razrednik?
Na prvo mesto bi postavila korekten in spoštljiv odnos do učencev, staršev in sodelavcev ter
okolice do nas. Konstantno izobraževanje ne sme biti le v interesu šole do učitelja, temveč
mora učitelj čutiti notranjo potrebo po nenehnem sledenju novitet, ki so z razvojem sodobne
družbe postale vsakdanja stalnica.
Redno se udeležujem izobraževalnih seminarjev, pišem članke predavam na posvetih in
mednarodnih konferencah.
V teh letih poučevanja sem bila tudi mentorica dvema študentkama. Delo je bilo zanimivo, saj
sta me tudi onidve naučili drugačnega pogleda na pedagoško delo. Pa vendar potrebujejo
študentje veliko več prakse, kot jo imajo sedaj.
Skušam slediti novitetam na šolskem področju in slediti različnim pristopom izobraževalnih
procesov, jih med seboj primerjati in vpeljevati v učni proces tisto, kar je za učence v dani
situaciji najbolje.
Pomembno se mi zdi sodelovanje s sodelavci (teami, aktivi) in izmenjava strokovnih mnenj s
sodelavci. Skušam tudi vsako leto uvesti kakšno noviteto, ki je izziv mojemu osebnemu
napredku, si zastaviti nove cilje, ki mi pomagajo pri profesionalni rasti.
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Spremljam tudi osebni napredek in vrednotim ali sem bila z vpeljanimi spremembami uspešna
in zadovoljna sama s seboj, ali je bil cilj, ki sem si ga zastavila učinkovit. Zelo rada
hospitiram pri sodelavcih, saj s tem dobim vpogled v različne načine dela, razmišljanja,
sisteme. K sreči ravnateljica podpira takšne hospitacije.
Kaj vam predstavlja glavne ovire in spodbude pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Zame je ena večjih ovir v šoli birokracija, ki jemlje preveč časa in je pogosto sama sebi
namen, ali je namenjena zgolj zadoščanju birokratizaciji države. Namesto tega bi raje čas
posvetila razvijanju različnim didaktičnim pripomočkom, ki bi bili v pomoč pri učenju
učencev. Naslednja velika ovira je država, ki finančno omejuje in zavira izobraževanje na
višji ravni (predvsem mislim tudi na tuja izobraževanja) in zaradi prevelikega varčevanja prav
najpomembnejši del (tj. izobraževanje učiteljev) postavlja na najnižji nivo. Učitelj, ki želi
kvalitetnejše izobraževanje, si ga mora sam priskrbeti in tudi finančno podpreti.
Velika ovira so starši, ki svoje vloge z učiteljem ne vidijo kot sodelovanje, temveč so si vzeli
pravico vtikanja v učiteljevo delo, pri tem pa jih država s svojimi zakoni tudi dodatno
podpira. Izguba zdrave pameti in to, da mora biti vse, kar se godi na šoli zapisano na papirju,
jemlje učitelju avtonomijo in zbija avtoriteto. Za vse to je zagotovo kriva država, ki je
učiteljem do sedaj najbolj sklatila avtoriteto in ga pustila nemočnega v zakonodaji, ki jo ima.
Velika ovira je navidezna demokracija, ki učencem in staršem daje veliko preveč moči in jih
ne zavezuje k resnejšemu in odgovornejšemu delu.
Veliko oviro vidim v državi, ki mnogo preveč varčuje ravno na plečih učiteljev in njihovem
delu, ter pri premajhnem pooblastilu pri svojem delu (premajhno samoodločanje).
Zame je spodbuda, če vodstvo podpira moje delo in dobro sodelovanje z učenci in starši.
Pomembna je tudi dobra komunikacija med sodelavci, starši, učenci.
Pomembna mi je fleksibilnost pri delu – vodenju skupine, prilagajanje trenutnim razmeram,
razvijanje lastnih idej.
Moti me, da za določene stvari nimam kompetenc (sama ali pa na ravni šole), ki bi mi
omogočale boljše delo. Svobodo in avtonomija dela je postala močno omejena in zelo ovira
delo učitelja.
Zagotovo je v veliki krizi tudi družbeni ugled učitelja, ki na tako nizki ravni ni bil še nikoli v
zgodovini šolstva; kar je povezano tudi s plačilom učiteljev.
Pomembna je tudi klima na šoli, kjer naj bi učitelj lahko izražal tako pozitivne kot negativne
izkušnje svojega dela ter jih delil s svojimi kolegi.
Zelo moteče pa na moje delo vplivajo različne šolske reforme, ki nimajo rdeče niti, temveč se
spreminjajo s prihodom ministra in s tem uvajanja sprememb.
Pomemben izziv mi predstavlja tudi nenehno raziskovanje in iskanje novih praktičnih veščin
in spretnosti, ki jih potrebujem pri svojem delu. Pri tem ima pomembno vlogo ravnatelj, ki te
mora podpirati.
Pogrešam supervizijo, kjer bi s sodelavci v večji meri delili svoja razmišljanja in videnja
raznovrstnih problematik.
129

Jolanda Bikić, Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika, magistrsko delo

Pomembno se mi zdi, da ima učitelj dobro razvite spretnosti in veščine poučevanja (kaj in
kako delam), da znam kvalitetno izpeljati učno uro, da imam profesionalen odnos do učencev,
da se trudim reševati raznolike konflikte, ki nastanejo znotraj razreda.
Pogosto se sprašujem ali to kar delam, delam dobro, bi lahko kaj spremenila, dodala,
zamenjala.
Kateri so tisti dejavniki, ki so vam pomagali pri vašem profesionalnem razvoju kot
razredniku?
Pri profesionalnem razvoju mi je zagotovo pomagalo osnovno formalno izobraževanje, nato
pripravništvo, ter nadaljnje usposabljanje na različnih področjih, ki so potrebna za dobrega
razrednika. Menim, da ima pomembno vlogo pri začetni poti poučevanja tudi mentor, ki
pripravnika uvede v svet poučevanja in razredništva, saj neposredno vpliva na bodočega
učitelja. Zagotovo je formalni zaključek šolanja strokovni izpit, ki je »vstopnica« v dolga leta
poučevanja.
Pogosto sem opazovala dobre učitelje in posnemala njihovo delo, ga skušala vnest v svoj učni
proces. Veliko sem tudi brala raznovrstno literaturo, ki se navezuje na moje področje in nove
načina skušala vnašati v prakso. Ves čas sem tudi sledila lastnemu napredku, ga zapisovala in
primerjala ter vanj po potrebi vnašala nove načine dela. Pogosto s sodelavci tudi ovrednotimo
načine dela, o tem razpravljamo in tehtamo najboljše teorije učenja. Preizkušamo jih v praksi,
spreminjamo, vrednotimo ter iščemo nove poti ali pa uporabimo, kar smo ovrednotili kot
dobro prakso.
Kaj vas spodbudi ali ovira, kot razrednika, da se odločite za določeno obliko sodelovanja
s starši?
Zagotovo moram imeti jasen cilj pri sodelovanju s starši: obveščanje, izobraževanje, reševanje
problematike v razredu, neformalno druženje, humanitarno sodelovanje.
Pri tem je zame pomembno vzdušje (obojestransko zaupanje), ki naj bi bilo naravnano
spodbudno, sodelovalno, v duhu iskanja najboljših rešitev.
Spoštljiva komunikacija med razrednikom in starši je zame izjemnega pomena, saj je danes
vedno manj in zaznavam nespoštljivo, napadalno vedenje staršev, ki se pogosto v delo učitelja
vtikajo in niso pripravljeni tvorno sodelovati. Prepričanost staršev v sposobnost svojih otrok
in ne sprejemanje strokovnega mnenja učitelja pogosto sproža med obema stranema razkole
in netvorno sodelovanje. Menim, da bi prav konflikte morali reševati tvorno, z argumenti in
strokovnimi podlagami, ki ne smejo temeljiti zgolj na »gostilniških argumentih« in čustvenih
izsiljevanjih.
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