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POVZETEK 

 

Namen diplomskega dela je bilo raziskati, kakšno je »stanje« profesionalnega razvoja 

učiteljev specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere, s kakšnimi težavami 

se učitelji specialni pedagogi srečujejo na začetku kariere, kako jih premagujejo in kako 

skrbijo za lasten profesionalni razvoj. V prvem delu smo opredelili vloge, naloge in 

kompetence specialnih pedagogov. Opredelili smo profesionalni razvoj ter predstavili 

različne modele profesionalnega razvoja. Nadalje smo navedli različne dejavnike 

profesionalnega razvoja in opisali njihov vpliv ter opredelili pojem kariere. 

V drugem delu smo opredelili osnovne metodološke korake in prikazali rezultate empirične 

raziskave. V raziskavi je sodelovalo 10 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so na 

začetku kariere in 3 defektologinje, ki so že končale s svojo poklicno potjo. Podatke smo 

zbrali s pomočjo intervjuja in avtobiografske metode. Zanimalo nas je, kateri so razlogi 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov za izbiro študijske smeri, kakšni so vplivi 

dodiplomskega izobraževanja na njihov profesionalni razvoj, vpliv prakse in prvih izkušenj 

na njihov profesionalni razvoj ter vpliv drugih dejavnikov. Zanimalo nas je, kako poteka 

profesionalni razvoj učitelja specialnega in rehabilitacijskega pedagoga na začetku kariere, 

s kakšnimi težavami se učitelji specialni pedagogi srečujejo, kako jih premagujejo in kako 

skrbijo za svoj profesionalni razvoj. Želeli smo ugotoviti, kaj jih spodbuja in kaj ovira pri 

njihovem profesionalnem razvoju in kolikšen pomen pripisujejo profesionalnem razvoju.  

Raziskava je pokazala, da vse specialne in rehabilitacijske pedagoginje pri izbiri poklica 

povezuje želja po delu z ljudmi in otroki. Profesionalni razvoj razumejo kot nenehno 

osebnostno rast in pridobivanje profesionalnih znanj, pri čemer se povezujejo teorija in 

praksa, delo z drugimi strokovnjaki in kjer je vsak dolžen skrbeti za svoj lasten profesionalni 

razvoj. Večinoma se intervjuvane po študiju niso počutile dovolj usposobljene za opravljanje 

poklica. Bile so mnenja, da jim je študij posredoval teoretično osnovo, premalo pa je bilo 

praktičnih izkušenj, za kar lahko vzroke iščemo v takrat še ne prenovljenem študijskem 

programu. Raziskava je pokazala, da je  prostovoljno delo igralo pomembno vlogo pri 

pridobivanju praktičnih izkušenj pri večini izprašanih. Intervjuvane so ob prvi zaposlitvi na 

začetku svoje kariere  naletele na veliko različnih izzivov in to obdobje opisujejo kot 

prelomno. Pri čemer izpostavijo pozitivno klimo in dobre sodelovalne odnose kot ključne 
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pri reševanju in premagovanju izzivov. Kot tako pa predstavijo tudi samo naravo dela, ki se 

povezuje z željo do dela, dobrimi sodelovalnimi odnosi, pozitivno klimo in samoevalvacijo. 

Vse skupaj tvorijo spodbude k profesionalnemu razvoju, ki so jih specialne pedagoginje 

izpostavile v intervjujih.  Raziskava pa je pokazala, da so specialne pedagoginje na začetku 

svoje karierne poti naletele na kar nekaj ovir, ki so velikokrat vezane na nenaklonjenost 

vodstva šole do izobraževanj, neprimernost izobraževanj, nepripravljenost sodelavcev na 

sodelovanje, negativno šolsko klimo in pomanjkanje časa zaradi prevelikega dela z 

dokumentacijo. 

 

 

 

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

profesionalnega razvoja, kariera. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the diploma thesis was to research a professional development »state« of 

teachers and special education and rehabilitation teachers at the beginning of their career: 

what were the problems they were dealing with, how they coped with them and how they 

attended to their personal professional development. In the first part, roles, tasks and 

competences of special education teachers were defined; likewise the professional 

development and its various models. Furthermore, we stated and described different factors 

of professional development and defined the term career. 

In the second part, we explained the basic methodological steps and showed results of the 

empirical survey. There were 10 special and rehabilitation teachers at the beginning of their 

professional career included in the survey and 3 special educators who had already 

concluded their professional career. The data was collected with interviews and 

autobiographical accounts. We aimed to find out what reasons guided the special and 

rehabilitation teachers for choosing their studies, how undergraduate studies, practical study 

work and first experience at work influenced their professional development and what 

influence did other factors have. Moreover, we wanted to learn what were the problems 

special education teachers were facing and how they overcame them and how they attended 

to their professional development. We aimed to discover what encouraged the teachers and 

what hindered their professional development and how important was professional 

development for them personally. 

The survey showed that all special and rehabilitation teachers chose their profession based 

on their wish to work with people and children. They understand their professional 

development as a continuous personal growth and professional knowledge broadening which 

includes theory and practical work, cooperation with other experts and personal 

responsibility for one's own professional development.  

In major part, the interviewees after graduation did not feel competent enough for their job. 

They stated that studies had given them theoretical base, but not practical experience – the 

reasons for that could be found in the old study programme from the time. The survey 

showed that teachers had gathered practical experience mainly through voluntary work. At 

the beginning of their careers, the interviewees came across a lot of different challenges and 
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they describe this period as crucial. They point out positive atmosphere and good 

cooperation relationships as key factors for coping with and overcoming the problems. As 

such they present also the work itself that is connected with will to work, good cooperation 

relationships, positive atmosphere and self-evaluation; all these values being also 

stimulations for teacher's professional development. 

The survey also showed that at the beginning of their career, special education teachers had 

to face several obstacles, often connected to: the school management not being open to 

further educational courses and trainings, inappropriate courses, colleagues' unwillingness 

to cooperate, negative atmosphere in the school and lack of time due to excessive 

bureaucracy work. 

 

 

 

Key words: special education and rehabilitation teacher, professional development, 

models of professional development, career. 
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UVOD 

 

V današnjem času se spremembe, ki se kažejo na vseh področjih človekovega delovanja, 

odražajo tudi v vlogah pedagoških delavcev. Vloga učiteljev postaja vse kompleksnejša, 

pričakovanja javnosti v zvezi z rezultati njihovega dela pa vse višja. Učitelji posredujejo 

med hitro razvijajočim se svetom in učenci ter so hkrati temeljni dejavnik pri uresničevanju 

ciljev sodobnega šolanja (Valenčič-Zuljan, 2012). Zaradi novih družbenih sprememb se 

pojavljajo potrebe po usvajanju novega znanja, spretnosti in sposobnosti (Cvetek, 2005). Da 

pa bi bili pri novih izzivih uspešni, je potrebno, da se vseskozi izobražujejo in razvijajo. 

Tako se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pojavilo gibanje za profesionalizacijo 

učiteljevega izobraževanja. Učitelje naj bi izobraževali podobno kot npr. zdravnike, arhitekte 

ipd. (Požarnik, 2007). Profesionalni razvoj je vseživljenjski proces, izobraževanje učiteljev 

pa odprt in dinamičen sistem, ki je del trajnega procesa (Zelena knjiga, 2001). Učitelj z leti 

napreduje na vseh področjih poklicnega delovanja. Učitelj se torej odlikuje na področju 

vsebine predmeta poučevanja, ter po sposobnostih poučevanja (Cvetek, 2005). Obenem pa 

tudi osebnostno raste in se bogati. Učitelj tako v svoji karieri  sooblikuje in usmerja svoj 

profesionalni razvoj. Kariera učitelja ima nekaj ključnih obdobji, in sicer zgodnje, srednje in 

zrelo obdobje kariere (Javrh, 2011). Znotraj teh obdobij pa posameznik lahko napreduje od 

novinca do eksperta (Valenčič-Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof, Kalin, 2007).  

Za uspešno poklicno delovanje so ključnega pomena kompetence učiteljev. Razvitost 

določene kompetence pomeni posedovanje nekega potenciala in tudi njegovo udejanjanje v 

različnih situacijah (Peklaj, 2006). »Pri kompetenci delovanja znotraj heterogenih skupin je 

poudarek na interakciji z drugimi, ki v pluralnih, multikulturnih družbah omogoča uspešno 

delovanje znotraj skupin ter premagovanje razlik in nasprotij« (Peklaj, 2006).   

Ravno kompetence, pomembne za refleksivno in odgovorno sodelovanje z drugimi, so tiste, 

ki so pri poklicu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga izredno pomembne. Timsko 

delo na tem področju namreč pomeni multidisciplinarni pristop (Lipec Stopar, 1999). Pri 

tem ima vsakdo znotraj tima svojo vlogo in določeno odgovornost in vsakdo prispeva svojo 

profesionalno znanje za dosego skupnega cilja (Tremblay, 2007). Sodelovanje pri 

pedagoškem delu ter razumevanje z drugimi razvija interpersonalne spretnosti, spodbuja k 

izražanju čustev in občutkov ter k ustreznejšem obvladovanju le teh (Devjak in Polak, 2007). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

2 

 

1. TEORETIČNI DEL 

 

1.1. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V SODOBNI 

ŠOLI 

 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika je veda, ki se »ukvarja s preučevanjem specifičnosti 

razvoja oseb s posebnimi potrebami ter s problemi njihove vzgoje, izobraževanja in 

rehabilitacije ter vključevanja« (Lipec Stopar, 2008). »Specialni in rehabilitacijski pedagog 

je strokovnjak, ki preučuje, razvija in izvaja edukacijo in reedukacijsko, kompenzacijsko in 

rehabilitacijsko delo z otroki s posebnimi potrebami in odraščajočimi in odraslimi s 

primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami, danes rečemo osebami s posebnimi potrebami v 

vseh življenjskih obdobjih« (Kastelic, L., 2009, str.8). Usmerjen je v preučevanje 

biopsihosocialne strukture oseb s posebnimi potrebami, razvijanja sistema vzgoje, 

izobraževanja in rehabilitacije posameznikov. To pa vključuje tudi preučevanje vpliva 

družbenih dejavnikov na vključevanje oseb s posebnimi potrebami v ožje in širše družbeno 

okolje (Lipec Stopar, 2008). Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije (2009) omenja, da je osnovni cilj specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

pomagati posamezniku, da čimbolj obvlada in kompenzira primanjkljaje in hkrati razvije 

svoje potenciale in se usposobi za čimbolj neodvisno in kvalitetno socialno poklicno 

življenje. Pri delu pa mora specialni pedagog upoštevati enkratnost vsakega posameznika, 

ga varovati pred negativnimi stališči v okolju, ter zagovarjati interese oseb s posebnimi 

potrebami in jih podpirati pri izražanju njihovih mnenj in želja. 

 

1.1.1. NALOGE IN VLOGE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH 

PEDAGOGOV 

 

Specialna in rehabilitacijska pedagogika je usmerjena v obravnavo otrok s posebnimi 

potrebami, njihovo vzgojo in izobraževanje. Specialni in rehabilitacijski pedagog je učitelj 

strokovnjak, ki dela neposredno z otroki, se povezuje in sodeluje s starši, ostalimi učitelji, 

strokovnjaki, šolsko svetovalno službo, vodstvom šole. Hkrati pa vodi tudi dokumentacijo, 

s pomočjo specialno pedagoških postopkov izdela diagnostično oceno otroka in pripravi 
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individualiziran program, to je program za korekcijo šibkih področij, pri čemer je poudarek 

na otrokovih močnih področjih. Pri otroku mora vzpodbujati pozitivno samopodobo in 

spremljati njegov napredek (Senica, 2009).  

 

Specialni in rehabilitacijski pedagog je lahko v šolstvu vpet v številne vloge (Galeša, 1995): 

 specialni pedagog svetovalec 

 mobilni specialni pedagog 

 stalni specialni pedagog na šoli 

 specialni pedagog kot učitelj v oddelkih posebnega ali prilagojenega vzgojno-

izobraževalnega programa 

 specialni pedagog kot vzgojitelj v domovih ob osnovnih šolah s prilagojenim 

programom 

 

Pierangel (1994) pa poleg zgoraj navedenih vlog v svoji opredelitvi specialnega pedagoga 

predstavi še kot izvajalca diagnostike in ocenjevalca otrokovih posebnih potreb, kot člana 

komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, kot člana multidisciplinarnih timov in 

kot praktika, ki se ukvarja z ocenjevanjem otrokovih posebnih potreb. Znotraj teh vlog se 

pojavijo raznovrstne naloge. Novljanova (1992) razdeli delo specialnega pedagoga na pet 

osnovnih nalog, kot so svetovanje staršem, učiteljem in vodstvu šole, določitev specialno 

pedagoških postopkov, pomoč učencu v času pouka in zunaj njega, spremljanje otrokovega 

napredovanja, ki vključuje zbiranje podatkov, analizo podatkov in poročilo o napredku 

otroka ter spremljanje šolanja, ki vključuje preučevanje novega okolja in ambulantne oblike 

dela. Kavklerjeva (1998) omenja, da je naloga specialnih pedagogov tudi povezovati različne 

aktivne udeležence delovnega odnosa, učence, starše, učitelje, člane svetovalne službe in 

druge strokovne delavce ter koordinirati in usklajevati delo soudeleženih.  

Dve bistveni nalogi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki ob raziskovalni dejavnosti 

predstavljajo osnovo za rast in izboljšavo stroke, sta tudi dejavnosti pomoči, neposredne in 

posredne, ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije (Kavkler, Tancig, 2000) 

Naloge specialnega in rehabilitacijskega pedagoga so prepoznati težave in najti pogoje, pod 

katerimi učenec doseže boljše oziroma najboljše rezultate, izbrati specifične metode dela in 

pomoči, da bo učenec lahko obvladoval šolske spretnosti, ter z različnimi metodami, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

4 

 

tehnikami, strategijami doseči, da bo učenec zmožen kompenzirati težave v razvoju in 

učenju. Hkrati mora pri otroku vzbujati občutek varnosti in pozitivno samopodobo ter 

razvijati njegova močna področja in v šolskem in širšem okolju razvijati tolerantnejši odnos 

do otroka, njegovih težav in spodbujati pravilnejše ravnanje z njim.  

Specialni pedagog mora najprej spoznati učenca, odkriti, kako potekajo njegovi mentalni 

procesi in procesi učenja, ugotoviti, kakšni so primanjkljaji, v kakšni meri vplivajo na 

osvajanje znanj, ugotoviti otrokova močna področja in interese, mu nato pomagati težave 

premagovati ter vzpodbujati otrokova močna področja in krepiti njegovo samopodobo. 

Otroka mora opazovati, analizirati izdelke in sodelovati z učitelji, drugimi strokovnjaki in 

starši. Redno mora spremljati njegove dosežke in evalvirati svoje delo. Ob napredkih ali 

stagniranju mora najti nove prilagoditve in strategije, ki bodo v  pomoč otroku. Specialni 

pedagog vzpodbuja optimalni razvoj otrokovih sposobnosti in pozitivnih osebnostnih 

lastnosti.  Delo specialnega pedagoga je dinamično in zahteva prilagoditev vsakemu otroku 

posebej, pri tem pa mora »upoštevati enkratnost vsakega posameznika. Enkratnost se kaže 

v prirojenih in pridobljenih danostih ter možnostih in pogojih, ki posamezniku omogočajo 

razviti svoje potenciale« (Etični kodeks, 2009). Specialni pedagog mora pri svojem delu 

ravnati v korist otroku in mora biti njegov zagovornik. 

 

1.1.2. LASTNOSTI KAKOVOSTNIH PEDAGOŠKIH DELAVCEV 

 

Da je specialni pedagog pri opravljanju svojega poklica uspešen, mora imeti osebnostne 

lastnosti dobrega učitelja. Pri osebnostnem oblikovanju učitelja so pomembni mnogi 

dejavniki. Nanj vplivajo čas, ko je  odraščal, vrednostni sitem, ki ga sprejema, prevladujoča 

prepričanja o izobraževanju. Velik vpliv imata tudi življenjsko obdobje ter stopnja kariere, 

v kateri je posameznik. Od njiju je odvisno zaupanje v lastno delo in občutek za realno ter 

odnos do sprememb (Privošnik, 2006). Raziskave na temo osebnostnih lastnosti dobrega 

učitelja kažejo, da so si učitelji po osebnosti lahko zelo različni, pa so kljub tem razlikam 

kakovostni. Po Rogersu (1983) med najpomembnejše lastnosti spadajo skladnost med 

doživljanjem in izražanjem, naklonjenost in zaupanje, empatično razumevanje in 

sprejemanje učenca takega, kot je. Kakovosten učitelj mora upoštevati, da so si učenci med 

seboj različni in da imajo različne učne stile. Pomembno je, da se zaveda svojega stila in 

poskuša ugotoviti, kateri način spoznavanja najbolj ustreza učencem. Ko ugotovi učni stil 
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večine učencev, mora upoštevati njegove značilnosti in se mu prilagajati. Seveda ne sme 

vpeljevati le načinov dela, ki ustrezajo večinskemu stilu, temveč mora prepletati metode 

vseh stilov. Dobro je, da učencem ponudi in predstavi načine za spoznavanje lastnega stila 

ter jim daje napotke za domače učenje. Spodbuja naj jih tudi k izkoriščanju prednosti 

njihovega stila (Marentič-Požarnik, 2000).  

Kakovosten specialni in rehabilitacijski pedagog je tisti, ki je naklonjen otrokom, jim zaupa 

ter jim želi v procesu vzgoje in izobraževanja pomagati ter razvijati in krepiti njihovo 

samopodobo. Odlikuje ga empatičnost, ekstravertiranost, razumevanje in osebnostna zrelost. 

Je razumljiv, spoštljiv, iznajdljiv, ustvarjalen, fleksibilen in vedno pripravljen na nove 

izzive. Kakovosten učitelj je profesionalen, upošteva edinstvenost vsakega otroka, opazi 

njihove primanjkljaje in ovire ter jim jih s pomočjo različnih strategij pomaga premagovati. 

Otroke vzpodbuja, da razvijejo svoje sposobnosti in potenciale. Pomembno pri delu 

specialnega pedagoga je, da dobro opazuje in zazna težave. Imeti pa mora tudi dobre 

sodelovalne prvine, ki so pri opravljanju njegovega poklica za celosten vpogled v otroka še 

kako pomembne. Ena od lastnosti kakovostnega specialnega pedagoga pa je tudi odpornost 

in z njo povezana rezilientnost. 

 

1.1.3. REZILIENTNOST 

 

Po navedbah inštituta za razvoj človeških virov je »rezilientnost pasivna (pro)aktivna 

adaptacijska sposobnost sistema, da nemoteno ohranja strukturo, integriteto in delovanje 

kljub notranjim in/ali zunanjim vplivom.« Pri ljudeh se rezilientnost nanaša na 

prilagodljivost, odpornost in prožnost v primeru težav. Je zmožnost vračanja v ustrezno 

stanje, kadar se pojavijo neugodni pritiski in obremenitve. Pomeni proces aktivne moči v 

posamezniku, ki je vpet v bio-socio-ekološki sistem. Rezilientnost ni prirojena osebnostna 

lastnost, temveč gre za mehanizem vzpostavitve kompleksnega interaktivnega odnosnega 

procesa, ki ga sooblikujejo posameznikove lastnosti, kompetence ter značilnosti okolja. 

Izvira iz posameznikovih spretnosti, zmožnosti, znanj, spoznanj, uspehov in potencialov, ki 

jih je pridobil ob soočanju in premagovanju težav (Kiswarday, 2012). Je  dinamični proces, 

spreminja se skozi čas in okoliščine ter pomeni sposobnost prilagajanja na spremembe, 

hkrati pa tudi odpornost in prožnost pri prilagoditvah.  Posamezniku pomaga, da v težkih 

življenjskih preizkušnjah ohrani optimizem in se s težavami in pritiski sooča, kot zapiše 
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Magajna (2006, str. 88) pomeni »zmožnost vračanja v ustrezno stanje ob delovanju 

neugodnih pritiskov in obremenitev«. 

Rezeilientnost je proces, ki vključuje aktivno udeležbo posameznika in okolja in kot tak 

omogoča, da človek v težavah, ob pomoči okolja, preide iz položaja žrtve in se začne s 

težavami spoprijemati in krepiti. Opredeljuje se kot pomembni mehanizem in potencial 

človekovega obstoja, saj predstavlja zmožnost spopadanja posameznika z izrednimi, težkimi 

ali bistveno spremenjenimi okoliščinami (Kiswarday, 2012).  Človek, ki se znajde v težki 

situaciji, se opre na določene vire moči in poskuša te težave reševati. Gre torej za sposobnost 

posameznika, da kljub težavam čimbolj kompetentno funkcionira. 

Vsak človek je kdaj izpostavljen določenim padcem, težavam, stresnim situacijam, ki se 

lahko pojavijo že pri otrocih, mladostnikih ali starejših in so osebni, učni ali poklicni. 

Specialni in rehabilitacijski pedagog se pri delu nemalokrat znajde v zahtevnih pogojih. Pri 

poklicu se srečuje z otroki in odraslimi s težjimi in težkimi motnjami, raznimi boleznimi, 

stiskami otrok in družin.  Lahko se  znajde v situacijah, ki izzovejo lastno stisko. Težki pogoji 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ne smejo zaustavljati, temveč jih mora predelati, 

ohraniti optimizem in se z njimi spopasti in težave reševati. Specialni pedagog mora razviti 

mehanizem, ki mu pomaga pri premagovanju izzivov. Proti težavi mora razviti odpornost, 

torej možnost odpora proti nastalem problemu in stresu, ter prožnost, da najde mehanizme 

za reševanje situacije. Tako se bo osebnostno bogatil in utrjeval.  

Hkrati pa mora biti specialni in rehabilitacijski pedagog tisti, ki pomaga otrokom, da se 

soočijo s stiskami in travmami, s katerimi se spopadajo.  Otroci s posebnimi potrebami se 

velikokrat znajdejo v situaciji, ko jim lasten primanjkljaj ali ovira povzroči izredno stisko in 

nemoč. Tu je potrebno, da se specialni in rehabilitacijski pedagog pravilno odzove, mu 

pomaga in ga vzpodbuja pri premagovanju težav. Njegova naloga je, da ga vzpodbuja k 

zavzemanju čimbolj aktivnega položaja pri reševanju situacije. Tako se bo  otrok začel 

spoprijemati s težavami in se krepiti. Hkrati pa bo razvijal tudi odpornost in prožnost pri 

prilagoditvah.  

V času hitrih družbenih sprememb in hitrega načina življenja je pomembno, da učitelj 

preventivno spodbuja življenjsko odpornost in prožnost pri otrocih s tako imenovanim 

razvojem varnostnih procesov. Učitelj usmerja otroke v izgradnjo mehanizmov, ki jih bodo 

potrebovali v primeru težav, da bodo imeli moč za spopadanje z izziv in za spoprijemanje s 

težavami.  
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Specialni pedagog mora razvijati sposobnost spoprijemanja pri otrocih, pri tem pomagati še 

staršem, hkrati pa mora tudi sam imeti dano lastnost. Spoprijemati pomeni prizadevati si 

rešiti, odpraviti kaj težavnega, neprijetnega, spoprijeti se s problemom, težavami (SSKJ, 

2000) in je ena od kompetenc specialnega in rehabilitacijskega pedagoga.  

 

1.1.4. KOMPETENCE 

 

Za uspešno poklicno delovanje učiteljev so pomembne kompetence. Razvita določena 

kompetenca pomeni posedovanje nekega potenciala in tudi udejanjanje le tega v različnih 

situacijah (Peklaj, 2006). Perrenoud (2002. V Razdevšek-Pučko in Rugelj, 2006) pojmuje 

pridobivanje kompetenc kot usposabljanje posameznikov za uporabo pridobljenega znanja 

v čimbolj različnih, nepredvidljivih situacijah. Kompetentnost pa je sposobnost učinkovitega 

delovanja v kompleksnih situacijah in temelji na pridobljenem znanju, vendar z njim ni 

omejena.  

V analizi službe Eurydice (2003, po Razdevšek-Pučko in Rugelj, 2006) je podanih pet 

sledečih področij, ki jih ocenjujejo kot nove kompetence: 

 poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije (IKT); 

 integracija otrok s posebnimi potrebami; 

 delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin; 

 management šole in različna administrativna opravila; 

 konfliktni management. 

 

Kompetence so »kompleksni akcijski sistemi, ki so uporabni v različnih kontekstih, lahko 

pa se jih tudi učimo in jih poučujemo« (Valenčič-Zuljan, 2012). 

 

Od učitelja se pričakujejo in zahtevajo sposobnosti, znanja in lastnosti: 

1. organizacijskih vidikov, ki so dobro organiziranje in načrtovanje, dobro vzdrževanje 

dokumentacije, poznavanje svojega predmeta in preizkušanje različnih metod; 

2. profesionalnosti, ki pomeni profesionalno ravnanje, spoštovanje zaupnih informacij, 

odprtost za novo učenje, fleksibilnost, poznavanje in delovanje znotraj pravil in 

šolske ureditve, sprejemanje svoje vloge vodenja, prepoznavanje in razumevanje 
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vloge odnosov v kolektivu, spretno spremljanje razvoja predmeta, prevzemanje 

aktivnih korakov za spodbujanje učenja učencev in sodelovanje staršev; 

3. socialnih spretnosti, ki so razvijanje dobrih odnosov z učenci in drugimi zaposlenimi, 

ohranjanje smisla za humor, dobro delovanje v timu, sposobnost komuniciranja in 

učenje ravnanja v težkih situacijah (Leask, 1996, po Javornik Krečič, 2008). 

 

V sodobni vzgoji in izobraževanju so učiteljeve kompetence opredeljene kot dinamična 

kombinacija znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot (Tancig, 2006a), ki jih 

učitelji pridobivajo v oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja. Povedo nam, kaj 

posameznik obvlada v teoriji in kaj bo sposoben prenesti na prakso (Razdevšek-Pučko, 2004, 

po Valenčič-Zuljan, 2012). Marentič-Požarnik (2006) navaja pet širših sklopov kompetenc, 

ki so: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in vodenje, sodelovanje 

z delovnim in družbenim okoljem ter profesionalni razvoj. Znotraj vsake kompetence pa 

morajo biti spoznavne, akcijske in čustveno-motivacijske komponente v medsebojnem 

ravnotežju. 

 

Kompetence današnjega učitelja lahko razdelimo na specifične, ki so vezane na posamezne 

predmete specifičnega disciplinarnega področja oziroma področja študija, in splošne, 

generične, ki so predmetno neodvisne in se nanašajo na komunikacijo, timsko delo, spretnost 

pridobivanja znanja in vseživljenjsko učenje (Eurydice, 2003, po Razdevšek – Pučko in 

Rugelj, 2006). 

Generične so skupne kompetence pedagogov ne glede na smer študija in so pridobljene ter 

uporabljene v različnih kontekstih. Lahko jih razvrstimo v instrumentalne kompetence, to so 

kognitivne zmožnosti ter metodološke, tehnološke in jezikovne spretnosti; interpersonalne 

kompetence, to so osebne in medosebne spretnosti; ter sistemske kompetence, to so 

spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za razumevanje sistemov kot celote in za njihovo 

spreminjanje.  

Generične kompetence, skupne izobraževanju učiteljev, so zmožnost učenja, 

komunikacijske spretnosti, timsko delo, spretnosti ikt, spretnosti reševanja problemov, 

avtonomnost, reflektivne lastnosti, interpersonalne spretnosti, načrtovanje in upravljanje s 

časom, odločanje, upoštevanje različnosti in multikulturnosti, ravnanje v skladu z etiko, 

kritičnost in samokritičnost, zmožnost izboljšanja lastnega učenja in delovanja, zmožnost 
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študija in raziskovanja, sposobnost analize, sinteze, evalvacije pri identifikaciji in reševanju 

problemov, trdo poklicno znanje v praksi (Tancig, 2006/a). Ekspertna skupina pri Evropski 

komisiji je oblikovala skupine kompetenc, pri čemer se predpostavlja, da ima vsak učitelj 

dovolj specifičnega strokovnega znanja s področja, ki ga bo poučeval. Kompetence, ki  so 

bistvene za delo v prenovljeni osnovni šoli (Global Report, 2003, po  Razdevšek – Pučko in 

Rugelj, 2006): 

 dobro didaktično in metodično znanje; 

 usposobljenost za timsko delo; 

 drugačna vloga učitelja v razredu, ki zahteva več komunikacijskega in 

organizacijskega znanja; 

 psihološka znanja, ki omogočajo poznavanje učenca, značilnosti in posebnosti za 

učinkovito motiviranje, prilagajanje in spodbujanje procesov učenja; 

 usposabljanje učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja; 

 razvijanje lastne profesionalnosti; 

 uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku in drugem 

strokovnem delu. 

 

Specifične kompetence se navezujejo na določen predmet, specifično disciplinarno področje 

ali smer študija. Ključne predmetno specifične kompetence, ki so skupne izobraževanju 

učiteljev in edukacijskim vedam, so upravljanje z znanjem, tehnologijo in informacijami, 

delo z drugimi, delo z družbo in v družbi, sposobnost refleksije (Tancig, 2006/a).  

Tancigova (2006/b) je v raziskavi razvrstila v študiju pridobljene kompetence na ključne 

predmetno specifične kompetence, ki se nanašajo na vse diplomante Pedagoške fakultete, 

ter na predmetno specifične kompetence za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Tako 

ene kot druge so nepogrešljive za delo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga.  

Na spodnji sliki je seznam posebnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju in predmetno 

specifičnih kompetenc za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, ki so povzete po 

raziskavi Tancig (2006/b). 
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               Vir: Tancig, 2006b 

 

 

Slika 1: Seznam posebnih (specifičnih) kompetenc v vzgoji in izobraževanju in 

predmetno specifičnih kompetenc za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 
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Za specialnega in rehabilitacijskega pedagoga je pomemben razvoj obeh področij 

kompetenc. Iz raziskave S. Tancig (2006b) je razvidno, da morajo učitelji specialni in 

rehabilitacijski pedagogi poznati svoje predmetno področje in vzgojno-izobraževalno 

problematiko. Imeti morajo teoretične osnove in spretnosti, kako priti do znanja in kako to 

znanje prenesti v prakso. Razviti morajo različne učne in poučevalne strategije za različne 

potrebe učencev. Bistvena je sposobnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika, 

načrtovanje individualiziranih programov, uporaba strategij za razvijanje potencialov 

vsakega posameznika. Ustvariti morajo ustrezno učno okolje in ga upravljati. Njihovo delo 

mora temeljiti na vrednotah socialnega vključevanja. Pri učencih morajo razvijati občutek 

skupnosti in sodelovanja. Spodbujati morajo medkulturno spoštovanje, razumevanje in 

sprejemanje ter preprečevati izključevanje. Zmožni morajo biti za komuniciranje in 

sodelovanje z drugimi strokovnjaki, starši skrbniki in družino ter za reševanje konfliktov na 

odnosni in strokovni ravni in s tem izboljšati svoje lastno učenje in poučevanje. Spodbujati 

morajo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi ter drugimi udeleženci v vzgoji in 

izobraževanju. Poznati morajo socialne sisteme, nevladne organizacije in področje 

prostovoljnega dela. Delovati morajo po zakonodajah na način, ki ščiti osnovne pravice, 

integriteto in dostojanstvo posameznika. Hkrati morajo znati reflektirati poklicne vrednote, 

lasten in vrednostni sistem drugih ter v procesu učenja in poučevanja uporabljati tehnologijo 

IKT (Tancig, 2006/b). 

 

1.1.4.1. Sodelovanje kot ključna kompetenca specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga 

 

Kompetence, pomembne za refleksivno in odgovorno sodelovanje z drugimi, so tiste, ki so 

pri poklicu specialnega in rehabilitacijskega pedagoga izredno pomembne (Lipec Stopar, 

1999), saj je skrb za otroke s posebnimi potrebami povezana s sodelovanjem strokovnjakov 

različnih strok in tudi drugih.  

Kiswardayeva (2011) omenja vključenost (bolnišničnega) učitelja v več sistemov. V 

otroka/učenca, ki je hkrati otrok s posebnimi potrebami, v otrokovo družino, v tim učiteljev 

in strokovnih delavcev na šoli in v tim strokovnih delavcev drugih podpornih ustanov. Hkrati 

je vključen tudi v okolje, sistem in razvoj šolstva. Da pa bo specialni in rehabilitacijski 

pedagog v teh pogojih uspešen, mora biti pripravljen sodelovati z vsemi zgoraj naštetimi. 
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Sodelovanje in timsko delo na tem področju pomeni multidisciplinarni pristop (Lipec Stopar, 

1999), ki je izredno pomemben, saj brez njega otroka ne moremo obravnavati celostno. 

Specialni pedagog mora sodelovati z drugimi v vseh komponentah pomoči otroku s 

posebnimi potrebami. Pri identificiranju otrokovih posebnih potreb, pri izdelavi ocene 

otrokovih težav in funkcioniranja, pri načrtovanju, diferenciaciji pouka, pri izdelavi 

individualiziranih programov in njihovem izvajanju, pri evalviranju otrokovega napredka ter 

odločitvah o nadaljnjih oblikah pomoči (prav tam). 

»Pri kompetenci delovanja znotraj heterogenih skupin je poudarek na interakciji z drugimi, 

ki v pluralnih, multikulturnih družbah omogoča uspešno delovanje znotraj skupin ter 

premagovanje razlik in nasprotij« (Peklaj, 2006. str. 23). Pri tem ima vsakdo znotraj tima 

svojo vlogo in določeno odgovornost in vsakdo prispeva svojo profesionalno znanje za 

dosego skupnega cilja (Tremblay, 2007).  

Sodelovanje pri pedagoškem delu ter razumevanje z drugimi razvija interpersonalne 

spretnosti, spodbuja k izražanju čustev in občutkov ter vodi k ustreznejšem obvladovanju le 

teh (Devjak, Polak, 2007). Hkrati pa timsko delo vzpodbuja samopodobo, poklicno 

zadovoljstvo in osebno počutje, dviguje delovno motivacijo, vzpostavlja zaupanje, pristnejšo 

komunikacijo in večjo povezanost med člani ter s tem vzpodbuja sodelovalno klimo na šoli. 

Polak (2007) poudarja, da se s timskim delom poveča ciljna naravnanost pouka, šolske ure 

so časovno boljše izkoriščene, poučevanje je fleksibilnejše, kar zvišuje kakovost pouka. 

Intenziven je proces samoevalvacije in timske evalvacije, uspehi znotraj tima pa spodbudijo 

nove načrte, s čimer se tim strokovno razvija (prav tam). 

Učitelju pa samo v študiju pridobljene kvalifikacije ne zadoščajo, saj nove družbene 

spremembe in dejavniki povzročajo potrebo po nenehnem izpopolnjevanju profesionalnih 

kompetenc in nenehnem profesionalnem razvoju. Zato je ena od ključnih kompetenc 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga tudi sposobnost prevzemanja odgovornosti za 

lasten profesionalni razvoj in učenje z evalvacijo ter refleksijo lastnega dela.  

»Profesionalni razvoj, kot posebna učiteljeva kompetenca, pomeni sposobnost 

premišljenega analiziranja svojega pedagoškega dela in na podlagi tega sposobnost 

načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja. Za to je pomembna predvsem učiteljeva 

odprtost in dovzetnost za povratne informacije in svetovanje v svojem poklicnem okolju« 

(Valenčič-Zuljan in Vogrinc, 2007, str. 18–19). 
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1.2. PROFESIONALNI RAZVOJ 

 

Včasih je veljalo mnenje, da se učitelj dokončno poklicno razvije do diplome. Sčasoma se 

je to spremenilo in zdaj je znano, da se učitelj razvija vse življenje (Valenčič-Zuljan, 1999). 

Zelo pomembno je izkustveno učenje. Posameznik potrebuje izzive, njegov napredek pa je 

odvisen od tega, kako se bo nanje odzval in kako bo izkušnjo predelal. Tudi analiza izkušnje 

ne sme manjkati, saj brez nje ni napredovanja na naslednjo stopnjo. 

Smith (2003, po Javornik Krečič, 2008) piše, da obstaja potreba po učiteljevem 

profesionalnem razvoju, saj je ta nujen za njegovo delo in napredovanje. Hkrati pa 

profesionalen razvoj opredeli kot sredstvo za izboljšanje našega šolstva, sredstvo, ki ohranja 

zanimanje v poklicu ter kot promocijo poklicnega in osebnega razvoja. Poklicni razvoj 

učitelju pomaga postati boljši profesionalec.  

 

1.2.1. POTREBA PO PROFESIONALNEM RAZVOJU  

 

Spremembe v današnjem času, ki se kažejo na vseh področjih človekovega delovanja, se 

odražajo tudi v vlogah pedagoških delavcev. Vloga učiteljev postaja vse kompleksnejša, 

pričakovanja javnosti v zvezi z rezultati njihovega dela pa vse višja. Učitelji posredujejo 

med hitro razvijajočim se svetom in učenci in so hkrati temeljni dejavnik pri uresničevanju 

ciljev sodobnega šolanja (Valenčič-Zuljan, 2012).  

V evropskih družbah, kjer prihaja do zapletenih sprememb, so omenjeni trije dejavnike 

prelomnih sprememb, in sicer vpliv internacionalizacije, vpliv informacijske družbe in vpliv 

znanosti in tehnike. Spremembe, do katerih prihaja, so zelo hitre, vplivajo na večina področij 

človekovega življenja, hkrati pa so socialno, kulturni in gospodarski problemi čedalje bolj 

zapleteni (Zelena knjiga, 2001). 

 Na vlogo učitelja vplivajo zlasti družbene spremembe. Te so povezane s spremembami v 

ciljih vzgoje in izobraževanja in spremembe vrednot (Marentič Požarnik, 2007). Zaradi 

novih družbenih sprememb se pojavljajo potrebe po usvajanju novega znanja, spretnosti in 

sposobnosti (Cvetek, 2005), saj se poleg že znanih nalog učiteljev pojavljajo nove. Te so: 

prilagajanje vedno bolj heterogenim skupinam učencev, organizacija močnih učnih okolij in 

spodbujanje procesov sodelovalnega, eksperimentalnega, projektnega učenja, timsko delo s 
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kolegi, uspešno sodelovanje s starši, šolskim okoljem in visokošolskimi institucijami, 

sodelovanje pri razvoju kurikuluma in njegove evalvacije ter uspešno integriranje 

informacijsko-komunikacijske tehnologije v učne položaje (Marentič Požarnik, 2007). Te 

naloge spodbujajo učitelje k sprejemanju novih vlog. Razdevšek Pučko (2004) navaja, da so 

nove vloge učitelja preusmeritev od poučevanja k učenju, uporaba sodobne tehnologije, 

usposobljenost za delo z različnimi učenci, sodelovanje z drugimi učitelji, strokovnimi 

delavci in starši ter usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. 

Med novimi vlogami Hirvi (1996, po Razdevšek – Pučko in Rugelj, 2006) posebej poudarja 

nenehno odprtost za spreminjanje, medtem ko Niinisto (1996, po Razdevšek – Pučko in 

Rugelj, 2006) vidi učitelja kot iniciatorja sprememb, ki mora sam skrbeti za svoj 

profesionalni razvoj.  

»Današnji čas pred specialne pedagoge postavlja nove izzive ter s tem povezano potrebo po 

pridobivanju različnih znanj, aktivnem sodelovanju v strokovnih timih in sprejemanju 

odgovornih odločitev« (Grubešič, Morel Bera, 2014).  

S temeljnimi spremembami v družbi se soočajo tudi specialni in rehabilitacijski pedagogi. 

Spreminjajo se programi vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za otroke s posebnimi 

potrebami. Učitelji specialni in rehabilitacijski pedagogi se morajo soočiti s spremembam in 

se prilagoditi tako otrokom, staršem, šolam kot tudi širšemu okolju. To pa teži tudi k 

neprestanemu uvajanju novih oblik in sodobnejših načinov v proces poučevanja. Da pa je ta 

proces uspešen in lahko specialni pedagog sledi novostim, je potrebno, da se stalno 

strokovno izpopolnjuje. Pomembna je lastna težnja po izobraževanju, kjer mora specialni 

pedagog premembe občutiti kot izzive, hkrati pa je to tudi naloga družbe. Tako se specialni 

in rehabilitacijski pedagogi »postopno spreminjajo iz pasivnih prejemnikov znanja v aktivne 

ustvarjalce in sooblikovalce strokovnega izpopolnjevanja (Kolenc, 2005). Cilj, ki ga 

dosežemo s stalnim nadaljnjim izobraževanjem, je rast strokovnih delavcev, kar pa vpliva 

tudi na učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in Polak, 2007). 

Specialni pedagog je tisti, ki pripravlja in vzpodbuja otroke s posebnimi potrebami k 

lastnemu in družbenemu razvoju. Hkrati pa specialni in rehabilitacijski pedagogi s 

kvalitetnejšo pomočjo otrokom, pripomorejo tudi k sprejemanju različnosti in vplivajo na 

boljše medosebne odnose ter na večjo humanizacijo celotne družbe (Kolenc, 2005) 

Da bi bili učitelji pri novih izzivih uspešni, je potrebno, da se vseskozi izobražujejo in 

razvijajo, so odprti za spremembe in hkrati motivirani za nenehno učenje in novosti ter 
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profesionalni razvoj. Zato se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja pojavilo gibanje za 

profesionalizacijo učiteljevega izobraževanja (Požarnik, 2007). Buchberger in sodelavci 

(2001, po Valenčič-Zuljan, 2012) govorijo o petih sklopih razlogov, ki so vplivali na začetek 

gibanja za profesionalizacijo izobraževanja učiteljev: 

 pomanjkljivost in neustrezna učinkovitost tradicionalnih načinov izobraževanja;  

 potreba po izboljšanju in reformi izobraževanja; 

 novi izzivi, pomembni za izobraževanje; 

 prepričanje o dobrobiti modernega; 

 sociološki dejavniki. 

 

1.2.2. PROFESIONALNOST IN PROFESIONALIZEM 

 

Pri opredeljevanju poklica – profesije, se prepletajo različni notranji in zunanji znaki, ki so 

zelo pomembni pri razmejevanju pojmov poklica in profesije. Znaki so: 

 stopnja izobrazbe, ki je zahtevana za opravljanje poklica; 

 ugled poklica v družbi; 

 osebni dohodek; 

 delovne razmere; 

 stopnja avtonomije (Valenčič-Zuljan, 2012). 

V SSKJ (1997) je navedena profesija kot poklic: »profesija: profesíja  in profésija -

e ž (ȋ; e  ̣́) knjiž. poklic: izbiranje profesije / po profesiji je učitelj«, profesionalec pa je nekdo, 

ki se poklicno z nečim ukvarja oziroma strokovno opravlja neko delo (prav tam). 

Slovar angleškega jezika (Hornby, 2005, po Cvetek, 2005), definira profesionalca kot 

nekoga, ki je izobražen in zaposlen v eni izmed profesij, kjer je bistvena predanost oz. 

zavezanost poklicu in stroki. Profesija pa je definirana kot plačan poklic, za katerega je 

potrebna višnja stopnja izobrazbe in usposobljenosti. Sem je uvrščena tudi učiteljska 

profesija (Hornby, 2005, po Javornik Krečič, 2008).  

Ko razmišljamo o vprašanju, ali je učitelj profesionalec, moramo dodati še izraz »profesija«, 

kot ga razume Marentič-Požarnik (1993), ki pravi, da gre pri učiteljskem poklicu za najbolj 

odgovorno in zahtevnejšo vrsto poklica. Omeni, da so pripadniki profesije pri odločitvah 
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samostojni, relativno neodvisni od zunanjih pritiskov, uporabljajo postopke, ki so zasnovani 

na sistemu teoretičnih spoznanj in so pri svojem delu zavzeti za dobrobit svojih klientov. 

Tudi Carr in Kemmis (1986, po Valenčič-Zuljan, 2012) navajata, da veljajo za profesionalne 

poklice raziskovanje in teoretična spoznanja, usmerjenost v dobrobit klientov in 

avtonomnost. Slednja je tudi najbolj značilna lastnost učitelja profesionalca, ki pa zahteva 

sistematični študij svojega dela, študij del drugih učiteljev in preverjanje pedagoških idej z 

raziskovanjem v razredu (Altrisch in Posch, 1991, po Valenčič-Zuljan, 2012).  

 

Hoyle (1989, po Valenčič-Zuljan, 1999) govori o profesionalnosti kot o kvaliteti določenih 

profesionalnih znanj, spretnosti ter vrednot, ki so vsebovani v profesionalni praksi. Profesija 

se kaže v naslednjih lastnostih: 

 opravljanje pomembne družbene funkcije; 

 visoka raven specifičnih znanj in spretnosti, ki so vsebovana v »profesionalni 

doktrini«; 

 avtonomnost pri izbiri delovnih postopkov; 

 sposobnost delovanja v nepredvidljivih situacijah; 

 analiza svojih izkušenj in samo-izpopolnjevanje; 

 visokošolska ali podiplomska izobrazba; 

 oblikovana poklicna etika-etični kodeks; 

 združevanje v profesionalne organizacije, ki zastopajo interese svojih članov. 

 

Valenčič-Zuljan (2012) opredeljuje učitelja profesionalca kot tistega, ki pri opravljanju svoje 

profesionalne dejavnosti izhaja iz baze profesionalnih strokovnih in pedagoško-didaktičnih 

znanj, uporablja ustrezne spretnosti, znanstveno preverjeno znanje, hkrati pa upošteva 

posameznike, ki so vključeni v vzgojno izobraževalni proces. 

Sachs (1997, po Valenčič-Zuljan idr., 2011a) poda naslednjih pet temeljnih značilnosti, ki 

jih opredeljuje kot osnovo učiteljevega profesionalizma: 

1. individualno učenje in učenje skupaj s svojimi učenci in kolegi; 

2. aktivno sodelovanje in prispevanje v svojem profesionalnem okolju; 

3. kolegialnost znotraj skupnosti ter med različnimi skupnostmi; 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

17 

 

4. sodelovanje, zaradi katerega lahko učitelji razvijejo skupni jezik, in tehnologijo, s 

katero razpravljajo o strokovnih problemih in rezultatih; 

5. aktivnost v družbi kot moralna obveznost učiteljevega polica. 

Definicij profesionalnosti je veliko. Danes v sodobni družbi velja mnenje, da je 

profesionalizem izredno pomembna sestavina družbe. Povezujejo ga s pojmom refleksije 

(Cvetek, 2005). Kritična refleksija, ki temelji na akcijskem raziskovanju svoje lastne prakse 

v razredu in širši skupnosti, je ključna za uspešno opravljanje učiteljeve vloge (Niemi in 

Kohonen, 1995, po Valenčič-Zuljan idr., 2011a). Sproti se razvijajo nove informacije in 

znanja, ki jih učitelji preverjajo, reflektirajo in s tem spreminjajo svoje področje dela in 

lastno prakso. Tako vplivajo na profesionalne dejavnosti in lasten profesionalni razvoj ter z 

raziskovanjem spodbujajo profesionalni razvoj drugih (Cvetek, 2005). Pri novem 

profesionalizmu je v ospredje postavljeno ravno vseživljenjsko učenje in profesionalna rast 

učitelja skozi celotno poklicno pot (Niemi in Kohonen, 1995, po Valenčič-Zuljan idr. 

2011a). 

 

1.2.3. OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA UČITELJEV 

 

Profesionalni razvoj je vseživljenjski proces, izobraževanje učiteljev pa odprt in dinamičen 

sistem, ki je del trajnega procesa (Zelena knjiga, 2001). Opredeljujemo ga kot proces 

vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter 

spreminjajo svojo prakso poučevanja. Vključuje učiteljevo osebnostno (razjasnjevanje 

posameznikovih misli in občutkov, izboljšanje samorazumevanja ter okvirne poklicne 

situacije),  poklicno (osvetljevanje in razvijanje pojmovanj ter spretnosti ravnanj)  in 

socialno (razvijanje sodelovanja učeče se šole in interaktivni profesionalizem, ki pomeni 

srečevanje in delo učiteljev v manjših skupinah ter načrtovanje učnega procesa) dimenzijo. 

Profesionalni razvoj pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega in 

odgovornega odločanja ter ravnanja (Valenčič-Zuljan, 1999). Učitelj z leti napreduje, 

pridobiva dejstva in podatke, pa tudi metode dela. Učitelj se torej odlikuje po poučevanju 

vsebine svojega predmeta ter po sposobnostih poučevanja (Cvetek, 2005). Obenem pa tudi 

osebnostno raste in se bogati.  

Bubb in Earley (2007, po  Bubb, 2013) omenjata profesionalni razvoj kot nenehen proces, 

ki je sestavljen iz formalnih in neformalnih izkušenj učenja. Kot tak učiteljem in zaposlenim 
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na šolam omogoča, da razmišljajo o svojem delu, izboljšujejo in nadgrajujejo svoje znanje, 

spretnosti in načine dela tako, da se izboljša učenje učencev. Proces pomeni, da to ni nekaj, 

kar se od časa do časa izvede, temveč je v posamezniku. Ti pa se razvijajo preko načrtovanih 

in formalnih in neformalnih aktivnosti in izkušenj ter naključnih razmišljanj. Profesionalni 

razvoj avtorji opredeljujejo tudi kot proces spremembe v razmišljanju in praksi učiteljev, ki 

prinaša pozitivne spremembe tudi za učence. Profesionalni razvoj mora spodbujati 

zavezanost trajnostni, osebni in profesionalni rasti (prav tam).  

Terhart (1997, po Valenčič-Zuljan, 2012) piše, da lahko o profesionalnem razvoju govorimo 

v ožjem ali širšem smislu. Pri slednjem se profesionalni razvoj začenja z vstopom v proces 

izobraževanja in konča z upokojitvijo. V ožjem smislu pa je omejen na poučevanje oziroma 

tiste točke in obdobja, zaradi katerih se posameznik v resnici razvija in napreduje. To so 

kritični dogodki v poklicu ali družini, dodatno izobraževanje itd. Glede na to, da nekateri 

učitelji leta in leta ne napredujejo v svojem razvoju, moramo razlikovati med kvantiteto in 

kvaliteto poučevanja. 

 

Valenčič-Zuljan (1999) opredeljuje dva širša modela učiteljevega profesionalnega razvoja, 

ki temeljita na: 

 »tradicionalnem pojmovanju poklica, ki se opira na tehnično-racionalna 

razumevanja poklicnega delovanja in behavoristični model učenja in pouka; 

 kritično-refleksivnem pojmovanju učiteljskega poklica, ki temelji na alternativnem 

pojmovanju profesionalizma in kognitivno-konstruktuvističnemu modelu pouka in 

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

 

Tradicionalno pojmovanje učiteljskega poklica in razvoja 

 

Učitelji so dolgo veljali za pasivne objekte, ki potrebujejo zunanjo pobudo za profesionalni 

razvoj. To pomeni, da je za učiteljev profesionalni razvoj potrebna zunanja motivacija, 

pobuda od zunaj, sami pa za razvoj niso motivirani (Javornik-Krečič, 2008). Pri tem je bila 

poudarjena potreba po spreminjanju učiteljev, zanemarjena pa so bila vprašanja o 

razmišljanju, željah, potrebah in skrbeh učiteljev. Sprejeto je bilo mnenje, da se učitelj 

dokončno razvije do diplome, medtem ko naj bi bilo kasnejše izobraževanje namenjeno 
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odpravljanju učiteljevih vrzeli. To je učitelje postavilo v položaj ne dovolj profesionalno 

kompetentnih (Valenčič-Zuljan, 1999). 

 

Kritično refleksivno pojmovanje učiteljskega poklica in razvoja 

 

Ob koncu sedemdesetih let na učiteljev razvoj niso več gledali kot na rezultat enkratnih 

delavnic ter seminarjev. Usmerili so se na kvalitativno raziskovanje učiteljevih kognicij 

(Lieberman, Miller, 1984, po Valenčič-Zuljan, 1999) in se osredotočili na predpostavko, da 

je potrebno spoznati, kako učitelj razmišlja o svojem ravnanju, ravnanju učencev in kakšni 

so odnosi med učiteljevimi notranjimi procesi in njegovim ravnanjem. Pojmovanje 

učiteljevega razvoja se je tako razširilo (Javornik-Krečič, 2008). Pri tem pa ne gre le za 

spoznavanje učiteljev, temveč za samospoznavanje in ozaveščanje učiteljev (Floden in 

Klinzing, 1988, po Valenčič-Zuljan, 1999). 

Spodaj so prikazane razlike med tradicionalnim in kritičnim modelom poklica in 

učiteljevega poklicnega razvoja v shematski obliki. 

 

Slika 2: Dejavniki razlikovanja med tradicionalnim in kritičnim modelom učiteljevega 

poklicnega razvoja 

 

Vir: Valenčič-Zuljan (1999, str. 138)  

 

1.2.4. NAČELA UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Profesionalni razvoj je proces, v katerem predstavlja središčno funkcijo učiteljevo lastno 

učenje in kjer učitelj vidi sebe kot učenca. Na podlagi spodnjih načel,  ki so pomembna pri 
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oblikovanju ugodnega konteksta za spodbujanje profesionalnega razvoja, opredeljujemo 

učiteljev profesionalni razvoj kot stalni proces razvoja skozi vsa obdobja učiteljeve poklicne 

poti (Valenčič-Zuljan, 1999). 

 

1.2.4.1. Učitelj kot aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega poklicnega 

razvoja 

 

Učiteljev poklicni razvoj je proces, ki temelji na zaupanju v učitelja in poteka »od znotraj« 

(Valenčič-Zuljan, 1999). Oblikuje se pojem »Self-directed Professional Development 

(Clark,1993, po Valenčič-Zuljan, 1999), ki hkrati usmerja učiteljev poklicni razvoj in je tudi 

najvišja stopnja  učiteljevega poklicnega delovanja. Proces učenja ne sme temeljiti na 

kontroli, kjer učitelji ne morejo aktivno sodelovati, saj bi to pri učitelju pomenilo zaviranje 

pripravljenosti za spreminjanje. Odgovornost za učiteljev profesionalni razvoj je potrebno 

zaupati učiteljem samim (Valenčič-Zuljan, 2001). Feiman in Floden (1986, po Valenčič-

Zuljan, 1999) pišeta, da je za učenje in osebnostno spreminjanje potrebna notranja 

motivacija in ga vidita kot prostovoljni proces posameznika. 

 

1.2.4.2. Učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec 

 

Učitelj velja kot strokovnjak, ki je sposoben kritičnega razmišljanja o svoji praktični 

dejavnosti in o kontekstu dela. Poseduje kompetenci učinkovitosti in odgovornosti (Tehart 

1997. V Javornik-Krečič, 2008). Strokovna avtonomija pa ne temelji na posameznikovi 

svobodi poljubnega odločanja (Niemi in Moon, 1996, po Javornik-Krečič, 2008), temveč na 

učiteljevi strokovni in etični odgovornosti. Da pa sta slednji kompetenci možni, morajo biti 

izpolnjeni notranji in zunanji pogoji. Strokovna avtonomnost pomeni ozaveščanje o sebi kot 

učitelju z vidika osebnosti in profesionalnosti, neodvisnost v presojanju in zavedanje 

pomembnosti medsebojnega sodelovanja in konstruktivnega razreševanja konfliktov 

(Valenčič-Zuljan, 2001). 
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1.2.4.3. Učiteljev profesionalni razvoj je povezovanje učiteljevih pojmovanj in 

ravnanj 

 

Učiteljev poklicni razvoj združuje učiteljeva pojmovanja in učiteljeva ravnanja.  

 Učiteljeva pojmovanja vključujejo spoznavanje, sprejemanje in ponotranjanje višjih 

pojmovanj poučevanja in učenja. Višja pojmovanja poudarjajo pomen učenčeve 

aktivnosti in hkrati pomenijo povečano odgovornost in pestrost različnih oblik 

poučevanja (prav tam). Učitelj in učenec se razvijata drug ob drugem. Učitelj se tako 

ob učencih profesionalno razvija s tem, ko svoje izkušnje reflektira, osmišlja in 

predeluje (Kember 1996, po Javornik-Krečič, 2008). 

 Učiteljeva ravnanja vključujejo pridobivanje in izpopolnjevanje poklicnih spretnosti 

– raven gotovosti in rutine (Valenčič-Zuljan, 2001).  

Oboje mora biti v procesu refleksije tesno povezano (Valenčič-Zuljan, 2001). Sprejetje višjih 

pojmovanj pouka ter pridobivanje ustreznega proceduralnega znanja in situacijskega 

razumevanja namreč omogoča učitelju večjo fleksibilnost v odločanju in ravnanju ter 

posledično sposobnost za reševanje problemov na kompleksni ravni (Valenčič-Zuljan, 

1999). 

 

1.2.4.4. Refleksija je sredstvo za učiteljev profesionalni razvoj 

 

Izraz refleksija izvira iz latinskega reflectere in pomeni odsevati, premisliti, presoditi. Je 

pomemben dejavnik učiteljeve poklicne rasti (Valenčič-Zuljan, Vogrinc, 2007). Pri 

učiteljevem profesionalnem razvoju je pomembno, da učitelj predela svoja pojmovanja in 

dojame svojo poklicno situacijo, torej, kaj pospešuje in kaj ovira njegov razvoj in kateri 

dejavniki vplivajo na raziskovanje učne situacije (Valenčič-Zuljan, 1999). Za učiteljev 

poklicni razvoj je pomembna sposobnost razmišljanja o delovanju, torej določitev in 

opredelitev problema, preoblikovanje problemske situacije ter postavitev hipotez za 

ravnanje v praksi (Schon, 1987, po Javornik-Krečič, 2008). 
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1.2.4.5. Učiteljev profesionalni razvoj je celovit proces rasti 

 

Ko govorimo o učiteljevem profesionalnem razvoju, moramo imeti v mislih povezovanje 

treh dimenzij razvoja. Te so (Bell, 1993, po Valenčič-Zuljan, 1999): 

 osebnostni razvoj, ki ga razumemo kot izboljšanje samorazumevanja, ozaveščanje in 

spreminjanje posameznikovih misli in občutkov; 

 poklicni razvoj, ki pomeni ozaveščanje in razvijanje spretnosti poučevanja in 

pojmovanj; 

 socialni razvoj, ki pomeni razvijanje sodelovanja med učitelji. 

Slika 3: Dimenzije učiteljevega profesionalnega razvoja 

 

Vir: Bell, 1993, v Valenčič-Zuljan (2012, str. 144) 

 

Vse tri dimenzije se prepletajo na nivoju analize situacije, akcijskem nivoju (uvajanje 

določene spremembe ob sprotni analizi dogajanja) in nivoju uvajanja ali institucionalizacije 

sprememb (Valenčič-Zuljan, 2001). 

 

1.2.4.6. Učiteljev profesionalni razvoj je proces sodelovanja in kooperativnega 

učenja  

 

Pri profesionalnem razvoju je pomembno, da ima učitelj vedno možnost za sodelovanje in 

da pri delu ni prepuščen samemu sebi. Proces sodelovanja in kooperativnega učenja zajema 

razvoj tako posameznika kot tudi institucije. Fullan in Hargreaves (2000, po Valenčič-

Zuljan, 2001) govorita o pomembnosti srečevanja in dela učiteljev v majhnih skupinah, kjer 
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učitelji načrtujejo, preizkušajo učni proces ter ocenjujejo svojo učinkovitost. To označita kot 

interaktivni profesionalizem, ki pomeni dajanje in sprejemanje pomoči ter prizadevanje 

posameznika in skupine, da postane interakcija del vsakdanje klime. Iz koncepta 

interaktivnega profesionalizma sta razvila naslednjih »12 akcijskih smernic (Fullan in 

Hargreaves, 2000, po Javornik-Krečič, 2008): 

 poišči, poslušaj in artikuluraj svoj notranji glas; 

 uri se v refleksiji med akcijo, po akciji in o akciji: 

 razvijaj mentaliteto, ki sprejema tveganje; 

 zaupaj procesom in ljudem; 

 pri delu z drugimi upoštevaj človeka kot celoto; 

 prizadevaj si za sodelovanje s kolegi; 

 išči različnost in se izogibaj balkanizaciji; 

 redefiniraj svojo vlogo, ki naj sega čez okvire razreda; 

 uravnoteži delo in življenje; 

 pomagaj ravnateljem in drugim vodstvenim delavcem pri razvijanju interaktivnega 

profesionalizma; 

 prizadevaj si za kontinuiran razvoj in vseživljenjsko učenje; 

 spremljaj in utrjuj povezavo med svojim razvojem in razvojem učencev.« 

 

1.2.4.7. Učiteljev profesionalni razvoj je vseživljenjski proces 

 

Profesionalna rast učitelja je vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje. 

Dodiplomsko izobraževanje mora biti kakovostno in je kot tako podlaga za proces nadaljnje 

rasti. Začetnemu izobraževanju pa mora slediti možnost za izvajanje stalnega izobraževanja, 

usmerjenega k različnim potrebam učiteljevega profesionalnega razvoja (Javornik-Krečič, 

2008).  Pomembno vlogo v profesionalnem razvoju ima izkustveno učenje. Izzivi so tisti, ki 

spodbujajo posameznikov razvoj. Od vsakega posameznika pa je odvisno, kako se bo na 

izzive odzval, torej, koliko bo celostno izkušnjo osmislil ter predelal. Od tega je odvisno, v 

kolikšni meri bodo vzpodbudili njegov profesionalni razvoj (Valenčič-Zuljan, 2001). Ob 

prepoznavanju izzivov poklicnega in osebnega življenja ter ob razmišljajočem iskanju 

ustreznih odgovorov nanje, se  učitelj uči (Fullan, 1993, po Valenčič-Zuljan, 2001).  
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1.2.5. MODELI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Učitelji prehodijo v procesu svojega razvoja obdobja, ki imajo določene značilnosti, vlogo 

in posledice (Javornik-Krečič, 2008). Danes je znano, da faze niso čiste, izolirane. Čeprav 

je posplošitev nujna pri vsakem modelu, tu ostaja vprašanje splošnosti, ki ne upošteva 

konteksta razmer, v katerih je in dela učitelj (Valenčič-Zuljan, 2012). 

V literaturi najdemo različne pristope pri opredeljevanju učiteljevega profesionalnega 

razvoja. Spodaj so podrobneje predstavljeni nekateri modeli učiteljevega razvoja. 

 

1.2.5.1. Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Fullerjevi  

 

Model Fullerjeve je prvi poskus opredeljevanja učiteljevega razvoja. Temelji na 

spreminjanju učiteljevega razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh. (Veenman, 1984; 

Feiman, Floden, 1986, po Valenčič-Zuljan in drugi, 2007 in Valenčič-Zuljan, 2012). 

Učiteljev razvoj poteka skozi različne faze, v katerih se učitelji pomikajo od usmerjenosti v 

svojo lastno vlogo do usmerjenosti v sam pouk in učence. Raziskave so pokazale, da se z 

naraščanjem delovnih izkušenj zmanjša razmišljanje učitelja o lastni vlogi in poveča 

razmišljanje o pouku in učencih (Valenčič-Zuljan, 2012). 

  

Faze razvoja učitelja so naslednje: 

 

1. Stopnja preživetja 

 

Prva je faza preživetja, ki je značilna za učitelja začetnika, torej učitelja, ki je na začetku 

svoje kariere. Učitelj je usmerjen na svojo vlogo in položaj, ter vprašanje oziroma ustreznosti 

svoje lastne profesionalnosti (Eraut, 1997, po Javornik-Krečič, 2008. str.25): 

 Kako naj preživim v razredu? 

 Ali sem sploh primeren za učitelja? 

 Ali sem dovolj dobro usposobljen? 
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Učitelja začetnika skrbi, ali bo uspešen, kako se bo znašel v situaciji, ali bo zadovoljil 

pričakovanja drugih (Valenčič-Zuljan, 2012).  Hkrati skuša odkriti značilnosti šolske 

situacije, določiti svojo vlogo v njej in zadovoljiti pričakovanja drugih (Valenčič-Zuljan, 

1999). To razmišljanje se z naraščanjem delovnih izkušenj manjša (prav tam). 

 

2. Faza izkušenosti in usposobljenosti 

 

Učitelj preide na drugo fazo. To je faza izkušenosti in usmerjenosti v učno situacijo, kjer se 

učitelj že usmeri v sam proces poučevanja. Učitelj postane gotov vase, hkrati pa naj bi v tej 

fazi zapadel v rutino in postal manj navdušen za novosti. Razloge za to pa išče v zunanjih 

dejavnikih (Valenčič-Zuljan, 1999).  Prav tako se zmanjša potreba po skupnem delovanju z 

drugimi učitelji (Valenčič-Zuljan, 2012). V tem obdobju išče odgovore na naslednja 

vprašanja (Eraut, 1997, po Javornik-Krečič, 2008, str. 25): 

 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? 

 

3. Stopnja profesionalizma  

 

V tretji fazi pa se učiteljevo zanimanje usmeri na vpliv, ki ga ima njegovo ravnanje na 

učence. Učitelji se tu naslonijo na samo-presojo situacije in svoje lastne zmožnosti 

(Valenčič-Zuljan, 2012). Učitelj je zrel, želi odpraviti rutino in je pripravljen na novosti. 

Hkrati pa zaupa v lastne zmožnosti in samopresojo (Javornik-Krečič, 2008). Zastavlja si 

sledeča vprašanja (Eraut, 1997, po Javornik-Krečič, 2008): 

 Kakšna je moja vloga pri učenju učencev? 

 Kako se učenci učijo? 

 Ali se učenci učijo tisto, kar zares potrebujejo? 

 Kaj in koliko lahko prispevam k spreminjanju učenca? 
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Prvotnemu trifaznemu modelu je F. Fuller dodala še četrto fazo, ki se nanaša na študente. Za 

to fazo je značilno realistično doživljanje učencev in nerealna predstava o učiteljevi vlogi 

(Valenčič-Zuljan, 2012). 

Fullerjeva in Brown (1975, po Valenčič-Zuljan, 2012) poudarjata, da te faze niso čisto 

izolirane, hkrati pa poklicno rast pojmujeta kot »konstantno, neprestano učiteljevo 

samokonfrontacijo (self-controntation)«. Pomembno pa je tudi vprašanje splošnosti, saj 

model ne upošteva konteksta razmer, v katerih dela učitelj (prav tam). 

 

1.2.5.2. Hubermanov fazni model 

 

Drugo opredelitev, ki jo imajo številni raziskovalci (Woodwart, Goodson, Buchman, cit. po 

Javrh 2004, po Javornik-Krečič, 2008) za izredno pomembno, je postavil in preveril 

Huberman. Dopolnil in razvejal je model F. Fuller in oblikoval model, ki opredeljuje več 

možnih alternativnih poti. V njem je opisal razvoj kariere, kot jo razlagajo in doživljajo 

učitelji sami (Javrh, 2011a). V razvejanem modelu profesionalnega razvoja učiteljev je 

razlikoval med različnimi potmi razvoja. Obstajata dve skrajni opciji, ki sta možni z vidika 

profesionalnega razvoja in profesionalnega zadovoljstva posameznega učitelja, znotraj 

modela pa so možni prehodi (Valenčič-Zuljan, 2012), ki so v spodnji sliki prikazani s 

puščicami.  
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Slika 4: Hubermanov model učiteljevega poklicnega razvoja 

 

  Vir: Huberman, M. (1992), v Valenčič-Zuljan (2012, str.22) 

 

1. Začetna faza je, kot pri F. Fuller, faza preživetja in odkrivanja. Za njo so 

značilni opisi, kot so: »boleč začetek, napredovanje, negotova zveza, vstop v svet 

dela« (Huberman, 1993, po Javornik-Krečič, 2008, str.27).  

2. Druga je faza poklicne stabilizacije, ki je univerzalna in jo najdemo v vseh 

poklicih. Ločimo dve področji, in sicer: stabilizacijo v učiteljevi karieri, to je 

odločitev za kariero učitelja, in stabilizacijo v poučevanju, to je razvoj 

kompetenc. Iz te faze učitelj preide na naslednjo fazo. 

3. Tretjo fazo Huberman razdeli na dve podfazi, v kateri lahko učitelji zapadejo po 

stabilizaciji. Prva je faza poklicne aktivnost in eksperimentiranja, v kateri 

učitelji analizirajo in preizkušajo različne načine ravnanja in svoj vpliv na učence 

in za katero je značilna fleksibilnost, avtonomnost, učna izkušenost in 

entuziazem. Nekateri učitelji pa lahko iz faze poklicne stabilizacije preidejo na 

drugo podfazo, to je faza vnovične ocenitve lastnega dela, negotovosti ali faza 

vnovičnega samovrednotenja, za katero sta značilna nezadovoljstvo in 

negotovost (Javornik-Krečič, 2008). 
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4. Četrta faza je prav tako razdeljena na dve podfazi. Prva je faza jasnosti, vedrine 

in distančnih odnosov, za katero je značilno večje samosprejemanje in 

samozaupanje. Druga pa je faza konservatizma, za katero je značilno 

stagniranje, zmanjšanje poklicnih ambicij in stabiliziranje (Kremer Hayon, 1991, 

po Javornik-Krečič, 2008). 

5. Po četrti fazi se pojavi poklicno slovo, ki je lahko zagrenjeno ali pa se učitelj 

postavlja z vedrino in umirjenostjo. 

 

Huberman opozarja, da je model shematičen, prikazani so le najpogostejši prehodi in ne vsi 

možni. S fazami je opozoril na kritične točke v karieri, ko lahko učitelj zdrsne v smer, ki si 

je ne želi in ki mu lahko škoduje, da postane zagrenjen in brez smisla za opravljanje svojega 

poklica. S tem pa lahko negativno vpliva tudi na organizacijo v kateri dela (Javrh, 2001b). 

Vidno je, da model v obdobju učiteljeve srednje kariere poteka drugače od univerzalnih 

modelov, saj je možnih več alternativnih poti. Pot učiteljev je enotnejša v začetnem in 

končnem obdobju, med tem ko se v obdobju srednje kariere pojavijo raznolike sekvence 

razvoja. Te posebnosti so pogojene z nekaterimi dejavniki (Javrh, 2011b). Valenčič-Zuljan 

(1999) govori o prednosti razvejanega modela in hkrati opozarja tudi na pomanjkljivosti. 

Prednost razvejanega pojasnjevanja je v poudarku, da proces razvoja ni homogen proces, ki 

naj bi pri vseh učiteljih potekal enotno in pri katerem bi vsi dosegli isti rezultat. 

Pomanjkljivosti, ki jih omenja pa so: 

 v modelu ni opredeljena potrebna stopnja in vsebina temeljne poklicne kompetence, 

ki je značilna za neko fazo in jo je učitelj v svojem življenju dosegel ali ne; 

 v modelu ni opredeljenih dejavnikov, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj 

(Valenčič-Zuljan, 1999). 

  

1.2.5.3. Model poklicnega razvoja po Berlinerju, Dreyfusu, Sheckleyju in Allenu 

 

Naslednjo opredelitev so postavili Berliner, Dreyfus, Sheckley in Allen. Preučevali so 

razlike med začetniki in eksperti, ter ugotovili, da se razlikujejo v pristopih in načinih 

reševanja problemov. Ugotovili so glavne razlike v kompleksnosti in obsežnosti znanja, v 

strukturiranosti znanja, v sposobnosti nadzorovanja spoznavnih procesov in v sposobnosti 

zavestne kontrole. (Valenčič-Zuljan, 1999).  
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Berliner (1992, po Valenčič-Zuljan, 1999) opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj glede 

na kognicije, ki usmerjajo učiteljevo ravnanje in odločanje v razredu. Dreyfus vključuje v 

poklicni razvoj razvijanje starih vidikov in pristopov, torej tistih, ki jih posameznik že 

obvlada, kot tudi učenje novih vidikov in pristopov. Poudarja pomen situacijskega 

razumevanja (Valenčič-Zuljan, 1999). Sheckley in Allen pa izhajata iz izkustvenega učenja, 

ki pomeni aktivni proces sprejemanja in transformiranja spoznanj (Valenčič-Zuljan, 2012). 

 

Modeli, za katere se je uveljavil izraz fazni modeli, so med seboj podobni in predstavljajo 

učiteljev profesionalni razvoj po posameznih fazah od novinca do eksperta. Spodaj so 

predstavljeni v shematski obliki. 

Slika 5: Modeli poklicnega razvoja po Berlinerju, Scheckleyju in Allenu ter Dreyfusu 

 

Vir: Valenčič-Zuljan (2001, str.127) 
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Učiteljev razvoj je razdeljen na pet stopenj. 

1. Učitelj novinec, ki zaznava ne-situacijsko. Situacijo v razredu oceni analitično, 

za akcijo pa se odloča racionalno. Usmerjen je v razumevanje temeljnih pravil in 

postopkov. Pri ravnanju in odločanju upošteva pravila in še ni občutljiv na 

kontekst dogajanja. 

2. Začetnik zaznava situacijsko, ocena pa je še vedno analitična. Odločitev za 

akcijo je  racionalna. Za razliko od novinca je usmerjen v kontekst, razvije pa 

tudi celostno ravnanje. Prehaja od pravil k situaciji, torej pri ravnanju in 

odločanju že upošteva vse okoliščine. 

3.  Usposobljeni učitelj ali praktik zaznava situacijsko, okoliščine ocenjuje 

analitično, odloča pa se racionalno. Usmerjen je v posploševanje. V ravnanju 

prehaja od situacije k načrtu, ta ga vodi tudi pri odločanju. 

4. Uspešni učitelj ali strokovnjak zaznava situacijsko. Pojavi se premik v 

ocenjevanju situacije – le to postane intuicijsko. Odločitev za akcijo je še vedno 

racionalna. Usmerjen je v povezovanje izkušenj v enoten scenarij. V ravnanju in 

odločanju prehaja od načrta k intuiciji. 

5. Ekspert zaznava situacijsko. Ocena je intuitivna, odločitev pa prestopi iz 

racionalne k intuitivni. Usmerjen je v oblikovanje predelane in obogatene 

intuicije, v ravnanju pa mu akcija in situacija pomenita enako. 

 

Odločilen za prehod v naslednjo fazo je proces transformacije, ki pomeni predelavo in 

analizo izkušnje. Vsaka višja faza je bolj zahtevna od prejšnje. Nekateri učitelji ji zato niso 

kos in to jih ovira na poti poklicnega razvoja ( Scardamalia in Bereiter, 1989, po Javornik-

Krečič, 2008). Nemogoče je, da bi vsi učitelji dosegli najvišjo stopnjo, pa tudi tisti, ki jo 

dosežejo, ne delujejo v vsaki situaciji v skladu z njenimi značilnostmi (Berliner, 1992, po 

Javornik-Krečič, 2008). 

 

1.2.5.4. Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Zuzovsky 

 

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

vidikov.  
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Pri prvem vidiku na profesionalni razvoj gledamo kot na razvoj kariere, pri katerem gre za 

kopičenje znanj in izkušenj. Na poti kariere učitelji »prepotujejo« štiri glavne stopnje: 

 Vstopanje in raziskovanje, kjer se pojavi prvi šok resničnosti ob stiku s šolo, 

zaskrbljenosti nad poklicnim jazom, pripisovanje velikega pomena vodenju in 

obvladovanju ter potreba po strogosti; 

 Umirjanje ali stabilizacija in rast profesionalnega samozaupanja, kjer se pojavi 

višja stopnja fleksibilnosti in vodenja razreda, razvoj občutka odgovornosti in 

usmerjenost k učnim ciljem; 

 Samospraševanje, ki se pojavi v srednji dobi; 

 Osvoboditev, ki je opredeljena kot rešitev z načrti za upokojitev. 

 Z drugega vidika pa Zuzovsky (1990, po Javornik-Krečič, 2008) opredeljuje profesionalni 

razvoj kot doseganje učiteljeve osebnostne zrelosti in ga opredeli v treh stopnjah, iz katerih 

naveže cilje in načine usposabljanja: 

 Stopnja konformnosti, za katero so značilni stereotipni pogledi učitelja na lastno 

vlogo. Učitelj sprejema od zunaj postavljena pravila in jih ne krši. 

 Stopnja vestnosti, na kateri prevladujejo sestavljeni pojmovni pristopi z večjo 

občutljivostjo za čustva in notranjo motivacijo ter vživljanje v druge. 

 Stopnja avtonomnosti, kjer učitelj razvije osebnostno in intelektualno samostojnost. 

Zaveda se dilem in konfliktov ter išče rešitve za reševanje. Pri tem pa rešitev ne 

vsiljuje drugim. 

 

1.2.5.5. Prednosti in pomanjkljivosti faznih modelov  

 

Modeli, ki raziskujejo razlike med novinci in eksperti, so pripomogli k razjasnjevanju 

poklicnega razvoja z opredelitvijo elementov, v katerih učitelj napreduje. Hkrati je pozitivni 

prispevek faznih modelov poskus konkretiziranja navedenih elementov za različne stopnje 

poklicnega razvoja (Fazni modeli učiteljevega profesionalnega razvoja, 2008–2009). Fazni 

modeli so pomembni, saj opredeljujejo elemente, v katerih se učitelj razvija – način 

presojanja situacije, način vodenja, itd. -  in jih razvrščajo po stopnjah profesionalnega 

razvoja (Valenčič-Zuljan, 2012). 
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Faznim modelom pa očitajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Pogosto je pri njih poudarjen 

kvantitativni vidik, zanemarjena pa je kvaliteta poučevanja, ki bi bila verodostojnejša pri 

določanju stopnje v poklicnem razvoju. Fazni modeli naj bi bili enodimenzionalni, 

zanemarjena naj bi bila celost in medsebojna povezanost dejavnikov znotraj raziskovalnega 

pojava (Valenčič-Zuljan, 2012). Številni avtorji nasprotujejo faznim modelom 

profesionalnega razvoja in jim očitajo, da so zastavljeni linearno, kar pa je v nasprotju z 

novimi pogledi na profesionalni razvoj, ki ga pojmujejo kot kompleksen, nepredvidljiv 

proces, odvisen od konteksta . Ti avtorji pa, kljub kritiziranju, ko opisujejo napredek pri 

poklicnem delovanju skozi več ravni, faznim modelom deloma sami sledijo (Valenčič-

Zuljan, Blanuša, 2014).  Sheridan in sodelavci (2009, po Valenčič-Zuljan, Blanuša, 2014) 

podajo kritiko faznih modelov zaradi usmerjenosti modelov v osmišljanje procesov, s 

katerimi profesionalci osvajajo nove veščine, vendar se pri tem pozablja na pomen teh 

veščin. Valenčič-Zuljan (1999) opozarja, da je potrebno poudarjanje celostnega poklicnega 

razvoja (poklicne, osebnostne in socialne dimenzije), kar je do sedaj le normativno 

izhodišče, saj še ni bilo popolnoma raziskano v okviru ene raziskave. Dosedanje analize 

osvetljujejo le posamezne vidike poklicnega razvoja (Javornik-Krečič, 2008). Sintetiziranje 

ugotovitev različnih raziskav pa omogoča oblikovanje hipotetičnega modela (Valenčič-

Zuljan, 2008). Dall Alba in Sandberg (2006, po Valenčič-Zuljan, Blanuša, 2014) navajata 

razvoj kompetenc kot enega izmed možnih alternativnih pogledov na profesionalni razvoj. 

Kompetence pa ne pomenijo dejanskega nasprotja faznim modelom, saj tudi njihov razvoj 

poteka po določenih fazah. 

 

1.2.6. DEJAVNIKI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Ker učiteljeva vloga v sodobni šoli postaja vedno bolj kompleksna, učitelji pa so postavljeni 

pred nove izzive, se postavljajo nova vprašanja v zvezi s pripravništvom, mentorjih, 

strokovnem izpitu, partnerskih odnosih in tako dalje (Valenčič-Zuljan in drugi, 2007), ki od 

učiteljev zahtevajo višjo stopnjo profesionalnosti (Valenčič-Zuljan, 2012). Učiteljev 

profesionalni razvoj združuje nivo pojmovanj, stališč in prepričanj ter nivo ravnanj. »Pri 

spreminjanju učiteljevih pojmovanj in ravnanj bomo izhajali iz teze, da se učitelji učijo in 

poklicno spreminjajo z zavestnim in sistematičnim konstruiranjem pomena – kar pripelje do 

preoblikovanja izkušenj in pojmovnih okvirov« (Schon 1987, po Valenčič-Zuljan in drugi, 
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2007). Da pa bi prišlo do preoblikovanja, so potrebni določeni vplivi. Javornik-Krečič (2008) 

jih v grobem razdeli na: 

 notranje, kjer gre za učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije; 

 zunanje, kamor prištevamo različne oblike formalnega izobraževanja (uvajanje 

novosti, spremembe v šolskem sistemu) in neformalne vplive (klima na šoli, vplivi 

staršev, odločitev za poklic). 

 

1.2.6.1. Učiteljeva pojmovanja in prepričanja  

 

Učiteljevo pojmovanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti in lastno razumevanje vloge 

učitelja in učenca v celotnem procesu poučevanja in učenja ima velik vpliv na učiteljevo 

delo. (Cvetek, 2005).  

Valenčič-Zuljan (2004) opiše pojmovanje kot osebni, implicitni konstrukt, ki se oblikuje v 

posameznikovi lastni zgodovini in je nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, doživetij, 

spoznanj.  Deluje kot kompas v posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno 

različnih načinih razumevanja, interpretiranja in delovanja posameznika.  

Pomembno je, da učitelj svoja pojmovanja spreminja, saj »pomeni spreminjanje učiteljevih 

pojmovanj vzpodbudo za spreminjanje konteksta delovanja in s tem za izboljšanje učnih 

rezultatov pri učencih (Gow in Kember, 1993, po Javornik-Krečič, 2008). 

Pojmovanja o učenju, učiteljevih vlogah, poučevanju in vlogah učencev vplivajo na 

učiteljevo razmišljanje, odločanje, doživljanje, kakovost pouka, ravnanje učitelja in tako na 

njegov profesionalni razvoj (Valenčič-Zuljan, 2004). Številni avtorji menijo, da pojmovanja 

o učenju in vlogi učitelja in učenca posamezniki dobijo že v samem procesu šolanja, še 

preden se izobražujejo na fakulteti in da ta prihodnjega učitelja zaznamujejo bolj kot samo 

izobraževanje med študijem (Zeicher, Tabachink in Densmore, 1987, po Valenčič-Zuljan, 

Vogrinc, Krištof, Bizjak, 2006). 

Učiteljeva pojmovanja in prepričanja, ki vplivajo na posameznikovo razmišljanje, 

doživljanje in ravnanje, so ponazorili s številnimi modeli.  
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1. MODEL: Večplastni model ali model čebule 

Izoblikoval ga je Fred Korthagen in v njem predstavil učiteljeve osebnosti po plasteh, pri 

čemer so učiteljeva prepričanja v eni od globljih plasti (Marentič-Požarnik, 2007). 

 

Slika 6: Večplastni model učiteljeve profesionalnosti ali model čebule 

 

Vir: Javornik-Krečič (2008, str. 32) 

 

Model čebule predstavi učiteljevo avtentično osebnost, njegovo poklicno identiteto, 

pojmovanja in kompetence, kot tiste, ki določajo učiteljeve strategije poučevanja in hkrati 

kakovost za učenčeve učne priložnosti (Javornik-Krečič, 2008). Sestavljen je iz naslednjih 

petih plasti, predstavljenih od notranjih proti zunanjim: 

1. Najglobje in najtežje dostopne učiteljevemu spreminjanju je učiteljeva avtentična 

osebnost, ki jo razumemo kot neponovljivo celoto posameznikovih psihofizičnih 

karakteristik (Javornik-Krečič, 2008); 

2. Učiteljeva poklicna identiteta vsebuje odgovore na, kdo sem kot učitelj in 

kakšno je moje poslanstvo na šoli (prav tam); 

3. Učiteljeva pojmovanja, ki so velikokrat čustveno in vrednostno obarvana, 

vključujejo lastna prepričanja o različnih vidikih vzgojno-izobraževalnega dela, 

torej o znanju, učenju in poučevanju in pouku ter hkrati vplivajo na učiteljeve 

odločitve pri delu (Marentič-Požarnik, 2007); 
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4. Plast kompetenc, širših zmožnosti je kompleksen sistem znanja, strategij in rutin 

ter čustvenih sestavin (Javornik-Krečič, 2008); 

5. Na površini so učne veščine, metode in tehnike poučevanja, to je učiteljevo 

ravnanje (Javornik-Krečič, 2008), ki se kaže v tem, kako uspešno učitelj izvaja, 

načrtuje in evalvira pouk (Marentič-Požarnik, 2007). 

 

Plasti, ki so globje, so manj dostopne zavesti in jih težje spreminjamo, vendar vplivajo na 

bolj površinske plasti (Javornik-Krečič, 2008). 

 

2. MODEL: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja 

Clark in Peterson (1986, po Javornik-Krečič, 2008) sta oblikovala model, ki prestavlja 

medsebojno povezanost in sovplivanje med učiteljevimi kognitivnimi procesi in učiteljevim 

ravnanjem ter zaznanimi rezultati, torej posledicami učiteljevega ravnanja. Postavila sta ga 

v širši socialni kontekst.  

 

Slika 7: Model povezanosti učiteljevega razmišljanja in delovanja 

 

Vir: Clark in Petersen (1986), v Valenčič-Zuljan (1999, str.2) 

 

Pri učiteljevih kognitivnih procesih gre za krožno sovplivanje med učiteljevim 

predaktivnim, medaktivnim in poaktivnim načrtovanjem in analiziranjem, njegovim 
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odločanjem, prepričanji, pojmovanji in implicitnimi teorijami. Pri posledicah v praksi pa gre 

za sovplivanjem med ravnanjem učitelja in učencev ter rezultati učencev (Clark in Peterson, 

1086, po Javornik-Krečič, 2008).  

 

3. MODEL: Cikel ORJI – intrapsihični procesi v učitelju: od zaznavanja situacije 

do ravnanja 

Tretji model kaže na to, kaj se dogaja v učitelju v neki konkretni situaciji, še preden se nanjo 

odzove. Spodaj so prikazani procesi, ki potekajo v učitelju od zaznave situacije pa do 

intervencije. 

Slika 8: Cikel ORJI - intrapsihični procesi v učitelju od zaznave situacije do ravnanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Učitelj situacijo najprej zazna in jo opazuje, nato se nanjo emocionalno odzove, jo na podlagi 

zaznave in lastnega doživljanja predeluje in analizira ter se nanjo odzove z namenom, da bi 

povzročil spremembo (Javornik-Krečič, 2008). 
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1.2.6.2. Dodiplomsko oziroma začetno izobraževanje  

 

Zaradi kompleksnosti šolskih situacij, v katerih prihaja do protislovij med zahtevami in 

resničnostjo, in zaradi zastarevanja znanj, je izobraževanje učiteljev zelo pomembno 

(Javornik-Krečič, 2008).  V ospredje se postavi vprašanje, kakšni so cilji izobraževanja 

učiteljev, da bodo kos vse zahtevnejši nalogi in kako izpopolniti njihovo usposabljanje 

(Marentič-Požarnik, 1987). Cvetek (2005) piše, da so za učitelja pomembna znanja in 

spretnosti, ki jih dobi v različnih okoljih, ter teoretična znanja in izkušnje, ki jih pridobi na 

fakulteti. Kakovost začetnega izobraževanja bodočega učitelja, to je kakovost 

izobraževalnih programov, usposobljenost njihovih izvajalcev, uvajanje v pedagoški poklic 

in sistemska ter osebna podpora, zagotovljena v različnih fazah profesionalnega razvoja, so 

izredno pomembni za kakovost profesionalnega razvoja strokovnega delavca (Valenčič-

Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj, Vogrinc, 2001b). Znanja, ki jih bodoči učitelj pridobi v 

obdobju dodiplomskega izobraževanja, pa se razlikujejo od znanj, ki jih dobi kasneje med 

poučevanjem (Cvetek, 2005). 

V literaturi se pojavijo različne raziskave, klasifikacije in modeli izobraževanja bodočih 

učiteljev. Wallace (1991, po Cvetek, 2005) je predstavil tri najpogostejše modele 

izobraževanja. 

 

1. MODEL: Model mojstrskega usposabljanja učiteljev ali predtehnokratski 

model 

Model je značilen za obdobje po 2. svetovni vojni. V središče tega modela je postavljen 

učitelj, ki je izkušen, vzgled modrosti in ima znanje, študentje pa so pojmovani kot 

prejemniki znanja. Temeljno vprašanje, ki se pojavi, je, kako znanje prenesti na novince 

(Zeichner 1986, po Javornik-Krečič, 2008). Izobraževanje, ki je potekalo tako, da so se 

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

demonstrirali, kako naj vzgajajo, disciplinirajo in metodično oblikujejo pouk, je poudarjalo 

prakso (Marentič-Požarnik, 1987). Pomembne so bile praktične vaje in praktična znanja, 

partnerji v izobraževanju so sproti sodelovali pri načrtovanju izobraževanja (Javornik-

Krečič, 2008). Marentič-Požarnik (1987) poudari, da je bilo tako izobraževanje in praktično 

usposabljanje zelo uporabno za usposabljanje učiteljev v razmeroma statičen šolski sistem, 

v katerem teoretična spoznanja še niso bila tako obsežna in hitro spreminjajoča, medtem ko 
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bi v razmerah, v katerih se od učitelja pričakuje vedno več, tako izobraževanje vodilo v 

»prakticizem«. Elliott (1991, po Javornik-Krečič, 2008) pravi, da je bil glavni cilj takega 

modela oblikovati na zunaj vidne načine obnašanja, brez vzpodbujanja učiteljevega 

razmišljanja. 

 

Slika 9: Mojstrski model izobraževanja učiteljev 

 

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

 

2. MODEL: Model uporabne znanosti ali tehnokratski model 

Ta model je značilen za čas, ko je izobraževanje že potekalo na univerzah oziroma 

fakultetah, kjer so študentje pridobivali spoznanja o poučevanju in učenju (Marentič-

Požarnik, 1987). Pri nas poteka izobraževanje učiteljev po tem modelu zadnjih trideset let 

(Ivajnšič in Ivanuš-Grmek, 2009).  Znanje se ne pridobiva več z  opazovanjem, samostojnimi 

nastopi in nadzorom. V ospredju je vprašanje, kaj poučevati učence, medtem ko je vprašanje, 

kako poučevati, podcenjeno (Marentič-Požarnik, 1987). Študij na univerzah je po 

tradicionalnem mnenju namenjen posredovanju znanstvenih disciplin in metodologije, ni pa 

neposredna priprava na poklic. Tako je uveljavljeno prepričanje, da potrebuje študent najprej 

teorijo, nato pa prakso (Javornik-Krečič, 2008). Cvetek (2005) dodaja, da je to verjetno še 

vedno prevladujoč model usposabljanja učiteljev.  

 

Slika 10: Model uporabne znanosti profesionalnega izobraževanja učiteljev 

 

Vir: Wallance (1991), po Javornik-Krečič (2008, str. 35) 
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3. MODEL: Reflektivni model ali posttehnokratski model 

Pri tem modelu temelji praksa na posameznikovi interpretaciji posameznih situacij kot celoti 

in jo lahko izboljša le, če izboljša interpretacije. Zato je princip tega modela princip 

situacijskega razumevanja (Javornik-Krečič, 2008). Model priznava pomembnost 

strokovnjakov, ki poučujejo bodoče učitelje, hkrati pa so pomembne tudi izkušnje in 

pojmovanja, ki jih imajo študentje ob vstopu v izobraževalni proces (Cvetek, 2005).  

Javornik-Krečič (2008) pravi, da je izobraževanje učiteljev razvijanje učiteljevih zmožnosti 

za situacijsko razumevanje, ki je osnova za dobro presojo in inteligentne odločitve v 

kompleksnih, nepredvidljivih in dinamičnih izobraževalnih situacijah. Pri tem pa ima 

pomembno vlogo tudi teorija, vendar ne pride do situacijskega razumevanja zaradi 

predhodnih teoretičnih analiz, temveč velja, da so teoretične analize prispevek k celostnem 

razumevanju situacije (prav tam). Praksa, katere vrednost je odvisna od refleksij konkretnih 

izkušenj in prejetega znanja, je postavljena v središče izobraževanja učiteljev (Cvetek, 

2005). 

Marentič-Požarnik (1993, po Javornik-Krečič, 2008) govori o temeljnih izhodiščih tega 

modela in navaja, da: 

 mora uspešen praktik razviti sposobnost situacijskega razumevanja; 

 je v profesionalni praksi potrebna praktična modrost; 

 so profesionalne sodbe tudi etične ter konfliktne, reševanja pa se ni moč naučiti 

vnaprej iz teorije; 

 so sestavni del profesionalnega znanja v spominu ohranjeni primeri, ki jih je mogoče 

črpati iz lastnih izkušenj ali izkušenj dobrih praktikov; 

 je večina pedagoških problemov strukturiranih. 

 

Slika 11: Reflektivni model izobraževanja učiteljev 

 

Vir: Wallace (1991), po Javornik-Krečič (2008, str. 37) 
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Marentič-Požarnik (1987) opozarja, da so vsi enostransko usmerjeni modeli neuspešni. 

Potrebno je iskati skupne smernice in jih sintetizirati, saj so metode, ki so uporabljene pri 

izobraževanju bodočih učiteljev, ključnega pomena za razvoj učitelja (prav tam). Učiteljevo 

izobraževanje je pomembno, saj je njegovo delo odgovorno in ključno za družbeni razvoj. 

Zato se mora njihovo izobraževanje spreminjati sočasno z drugimi spremembami v družbi, 

hkrati pa mora biti povezano z zahtevnostjo njihovega poklica in ustrezno organizacijsko ter 

programsko zasnovano (Ivajnšič in Ivanuš-Grmek, 2009). Kosevski-Puljić (2007) navaja, da 

je zadnji model odločilen za današnje izobraževanje učiteljev, vendar je še vedno premalo 

uporabljen. Univerzitetno izobraževanje učiteljev pa je konceptualno smiselno le, kadar sta 

združena disciplinarna integracija in prizadevanje za doseganje strokovne in profesionalne 

kompetentnosti (Zgaga, 1997, po Ivajnšič in Ivanuš-Grmek, 2009). 

 

1.2.6.3. Pripravništvo in strokovni  

 

Pripravništvo in opravljanje strokovnega izpita predpisuje Zakon o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (2007). 

Pripravništvo je obdobje v strokovnem razvoju učitelja, ki sledi dodiplomskemu študiju. 

Velja kot nadomestilo skromnega obsega pedagoške prakse (Javornik-Krečič, 2008) in 

pomeni vstop v poklicno delo ter je hkrati občutljivo obdobje v strokovnem razvoju učitelja 

(Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009). Pripravnik je strokovni delavec, ki začne v šoli ali vrtcu 

prvič opravljati delo, ki je ustrezno njegovi smeri izobraževanja in stopnji izobrazbe. Namen 

pripravništva je usposobiti posameznika za samostojno opravljanje dela (prav tam). 

Pripravništvo pomaga učitelju pridobiti profesionalno gotovost (Javornik-Krečič, 2008) in 

je hkrati odločilno obdobje v učiteljevi socializaciji. Velikokrat je oblikovano mimo namer 

pripravništva (Marentič-Požarnik, 1997, po Javornik-Krečič, 2008), med strokovnjaki pa se 

pojavljajo mnenja, da ne opravlja zastavljene naloge. Govorijo o številnih pomanjkljivostih, 

preobremenjenosti pripravnika ter o neustrezno in pomanjkljivo zastavljenem programu 

pripravništva (Bizjak, 1997, po Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009).  

V času pripravništva učitelj pridobi predvsem kurikularna in druga specifična znanja, 

povezana s predmetnikom, učnimi načrti, šolskimi predpisi, ter praktično-situacijska znanja 

(Marentič-Požarnik, 1987). Pripravništvo dolgoročno pomembno vpliva na posameznikovo 

nadaljnjo poklicno učinkovitost, zadovoljstvo in profesionalni razvoj (Valenčič-Zuljan idr., 
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2007a). Ravnatelj, ki skrbi za načrtno in strokovno uvajanje pripravnikov na pedagoško delo, 

mentor, ki spodbuja, usmerja, pomaga pripravniku ter ga sooča z izzivi in sodelovalna 

kultura šole, ki mora biti pozitivna in podpirati sodelovanje in timsko delo, pa so temeljni 

dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj pripravnikov (Valenčič-Zuljan idr., 2006). 

Strokovni izpit pomeni podelitev licence za delo na področju vzgoje in izobraževanja 

(Krištof, 2007). Opravlja ga pripravnik po končanem pripravništvu (Javornik-Krečič, 2008).  

 

1.2.6.4. Mentorstvo  

 

Mentorji so tisti, ki v procesu praktičnega usposabljanja s svojo vlogo najbolj neposredno 

vplivajo na razvoj bodočih učiteljev (Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009). Zakon določa, da mora 

mentor izpolnjevati pogoje, torej mora imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 

tri leta naziv mentor (Valenčič-Zuljan idr., 2006), hkrati pa mora posedovati različna znanja, 

obvladati spretnosti, razumeti in voditi proces učenja, omogočati enakopravno sodelovanje 

pripravnika pri delu, poznati ključne kompetence učitelja in prepoznati stopnjo 

usposobljenosti pripravnika (Valenčič-Zuljan idr., 2007).  

Za vlogo mentorja je zagotovljeno neobvezno usposabljane. Mentorja izbere ravnatelj, da 

vodi, spremlja ter ocenjuje pripravnikovo delo (Valenčič-Zuljan idr., 2006). Je koordinator, 

usmerjevalec in svetovalec (Pomembe teme..., 2005), saj varovanca spodbuja, mu daje 

naloge in nove izzive, organizira možnost za pridobivanje izkušenj in mu pomaga, olajša 

delo in učenje ter ga varuje pred posledicami neizkušenosti (Valenčič-Zuljan, Bizjak, 2007). 

Cvetek (2005) dodaja, da je naloga mentorja pomoč pripravniku pri razvijanju lastnega stila 

poučevanja, razumevanja lastnega vpliva na poučevanje in spodbujanje diskusij, s katerimi 

posameznik išče odgovore in rešitve. Hkrati pa dodaja, da je kakovost mentorstva odvisna 

tako od mentorja kot tudi od pripravnika (prav tam), saj se medsebojno bogatita, vplivata 

drug na drugega (Javornik-Krečič, 2008). Mentorstvo pomeni izziv tudi za mentorje, saj 

lahko predstavlja pomembno izkušnjo za lasten profesionalni razvoj (Valenčič-Zuljan, idr., 

2006). 

Ivajnšič in Ivanuš-Grmek (2009) si postavljata vprašanje o kakovosti mentorstva, saj le to 

pomeni dodatno delo, čas, napor in znanje, ki ga mora posameznik posedovati in pri nas še 

ni dovolj cenjeno in statusno urejeno. O kakovostnem mentorstvu lahko govorimo takrat, 
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kadar se učitelj praktik usposobi za mentorstvo in to sprejme kot strokovni izziv (Juriševič, 

2000. V Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009) 

 

1.2.6.5. Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje  

 

Izobraževanje učiteljev je proces, ki se nikoli ne konča in pomeni, da je učitelj učenec za vse 

življenje (Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009). Začne se s pridobivanjem kandidatov za začetno 

izobraževanje. Sestavljajo ga uvajanje v delo, nadaljnje usposabljanje in stalno strokovno 

izpopolnjevanje (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). Slednje je le ena 

izmed oblik poklicnega učenja učiteljev.  

Središčni namen nadaljnjega strokovnega izpopolnjevanja je dvigniti možnost učiteljevega 

razmišljajočega delovanja in ravnanja med poukom in v drugih šolskih situacijah (Javornik-

Krečič, 2008). Cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja je profesionalni razvoj, 

osebnostna in strokovna rast strokovnih delavcev in hkrati večja učinkovitost celotnega 

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

Anderson (1991, po Javornik-Krečič, 2008) opozarja, da ima stalno strokovno 

izpopolnjevanje veliko vlogo pri spreminjanju učitelja, vendar je lahko učinkovito le, kadar 

je povezano s tistim, kar učitelji že vedo in v resnici naredijo, in kadar izhaja iz tistih potreb, 

ki so jih učitelji sami identificirali. Hkrati mora omogočati aktivno vključevanje učiteljev 

samih ter vzpodbujati učitelje, da uporabljajo, kar se naučijo v svojih razredih. Vključevati 

mora različne dejavnosti in omogočati relevantne izkušnje ter vzpodbujati proces poskusi – 

ovrednoti – spremeni – še poskušaj (prav tam). 

Marentič-Požarnik (2004, po Javornik-Krečič, 2008) govori o kvantitativnem razmahu na 

področju stalnega strokovnega izpopolnjevanja v zadnjih letih. Tudi Razdevšek-Pučko 

(2000) je mnenja, da je sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja v Sloveniji močan, saj 

obstaja utečen sistem oblikovanja, izbiranja in objavljanja različnih programov, ki ponujajo 

izobraževanje za različne vrste učiteljev, povezave z drugimi, formalnimi oblikami študija 

in povezanost s sistemom napredovanja učiteljev v nazive.  

Opozarja pa na nevarnost, da bi učitelji iskali programe zaradi pridobitve ali ohranitve 

službe, ne pa zaradi osebnega profesionalnega razvoja. Tako lahko udeležba na posameznih 

programih postane zbiranje točk (prav tam).  
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Marentič-Požarnik (2004, po Javornik-Krečič, 2008) si postavlja vprašanje, ali učiteljevo 

izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje resnično privedeta do želenih sprememb v 

načinu razmišljanja in delovanju učitelja in ali so prioritete res oblikovane tako, da 

spodbujajo in podpirajo učiteljevo strokovnost za bolj raznoliko in interaktivno delo z 

učenci. 

 

1.2.6.6. Raziskovanje 

 

Temeljno sredstvo profesionalnega razvoja je raziskovanje konteksta lastnega delovanja in 

lastne prakse. Izzivi in situacije, ki jih učitelj doživlja kot nove, navdušujoče ali stresne, 

učitelja vzpodbujajo, da o njih razmišlja in išče rešitve, ter tako spreminja tudi svojo prakso 

(Cencič in Marentič-Požarnik, 2003). Razlogi za inoviranje so radovednost, reševanje 

določenih problemskih situacij, nezadovoljstvo ali potreba po spreminjanju obstoječe 

situacije. To lahko poteka na nivoju razreda, šole ali družbenem nivoju (Valenčič-Zuljan in 

Vogrinc, 2007b).  

Raziskovanje na področju izobraževanja izvajajo učitelji z namenom, da proučijo, spoznajo 

in evalvirajo svoje delo in tako vanj vnesejo spremembe za izboljšanje vzgojno-

izobraževalne prakse. Učitelji, ki bodo stalno proučevali, ocenjevali in evalvirali svoje lastno 

delo in preizkušali nove pristope, bodo postali učinkovitejši (Valenčič-Zuljan in Vogrinc, 

2007c). 

Inoviranje pedagoške prakse je v preteklosti pogosto potekalo po tradicionalnem modelu 

»od zgoraj navzdol«, ki je zanemarjal ključni element, učitelje, in se je kot tak izkazal za 

neuspešnega. Po njem je veljalo, da sta izobraževanje in inoviranje namenjena izključno za 

zapolnjevanje učiteljevih primanjkljajev v spretnostih in znanju. Vloga učitelja je bila, da 

uporablja znanstveno preverjene novosti, za katere oblikovanje je skrbel tim inovatorjev 

(Valenčič-Zuljan in Vogrinc, 2007b). Ker se ta model ni izkazal za uporabnega, so oblikovali 

nov model, ki učitelje enakopravno vključuje v proces inoviranja in raziskovanja šolske 

prakse. Učitelji praktiki sedaj soraziskujejo v praksi in so z raziskovalci v partnerskem 

odnosu (prav tam). 

Akcijska raziskava združuje preiskovanje, izboljšanje dela in razvoj profesionalne vloge 

oseb. Hkrati pa oblikuje profesionalno presojo in razvija zmožnost zaznave in odločitve za 
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izbiro pravilnega postopka pri soočanju z situacijami (Prevajšek, 2007). Pri akcijskem 

raziskovanju ni pomemben le končni rezultat, temveč tudi sam postopek raziskovanja in 

poglobljeno razumevanje pogojev, v katerih praksa poteka (Valenčič-Zuljan, 2007b). Glavni 

cilj pa postane izboljšanje lastne prakse in poučevanja. Učitelja raziskovanje motivira za 

kritično presojanje drugih raziskav in ga tako tudi usposobi za prenos ugotovitev drugih 

raziskav na lastno prakso (Valenčič-Zuljan in Vogrinc, 2007c). 

Sposobnost lastnega raziskovanja in inoviranja pedagoške prakse postaja pomembna 

učiteljeva kompetenca (Valenčič-Zuljan in Vogrinc, 2007b), hkrati pa spodbuja timsko delo, 

kar pripelje do večje medsebojne povezanosti učiteljev in izboljšanja šolske klime (Valenčič-

Zuljan in Vogrinc, 2007c). 

 

1.2.6.7. Klima in kultura šole  

 

Na profesionalni razvoj učitelja vpliva tudi vodenje šole, vzdušje, kultura in klima šole, ki 

pa je lahko pozitivna ali negativna in kot taka spodbuja ali zavira profesionalni razvoj. Zato 

je potrebno ohranjati in skrbeti za pozitivno šolsko klimo, ki bo podpirala posameznikov 

razvoj, napredek, rast in spreminjanje (Kennedy, 1985, po Javornik-Krečič, 2008). V tem 

procesu igra pomembno vlogo ravnatelj, ki vzpodbuja in načrtuje dejavnosti, ki bodo 

vzpodbujale sodelovalno klimo, saj se z njo razvijata tudi skupinska miselnost in s tem šola 

(Javornik-Krečič, 2008). Pri podpirajoči šolski klimi morajo biti  cenjene odprte diskusije in 

timsko delo, saj se s tem vzpodbuja posameznikov razvoj in se hkrati skrbi za profesionalni 

razvoj vseh zaposlenih (Valenčič-Zuljan, idr., 2006).  

Loucks-Horsey (1987, po Javornik-Krečič, 2008) je mnenja, da je potrebno profesionalni 

razvoj razdeliti na učenje učiteljev kot posameznikov in kot članov šole. Vključil je elemente 

obojega in opredelil naslednje pogoje uspešnega profesionalnega razvoja: 

 sodelovanje in kolegialnost; 

 pripravljenost za uporabo obstoječe baze znanja; 

 pripravljanje za tveganje, preizkušanje novega; 

 ustrezna uporaba spodbud in nagrad; 

 podpora uprave in vodstva; 
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 vključenost vseh pri oblikovanju odločitev, izvajanju in vrednotenju ter 

uresničevanju ciljev; 

 vključenost v učenje z načeli učenja odraslih in procesov spreminjanja; 

 poenotenje med osebnimi, institucionalnimi in cilji javne šole nekega področja; 

 umestitev profesionalnega razvoja znotraj organizacijske strukture ter filozofije šole 

in okolja. 

Sodelovalna kultura in pozitivna klima so pomembni za učiteljevo zadovoljevanje 

profesionalnih potreb, boljšo kakovost dela v razredu in šoli ter učiteljevo strokovno rast. V 

sodelovalni kulturi je namreč večja motivacija učiteljev, kar pa posledično pomeni tudi boljši 

učni uspeh učencev (Resman, 2005). Skupina pripomore, da so zamisli in rešitve bolj 

premišljene, kot če bi jih oblikoval posameznik sam (Handy 1999, po Koren, 2007). 

Pozitivna klima, ki podpira posameznikov napredek, pa je nujna, saj se, kot pravi Craft 

(1996, po Javornik-Krečič, 2008), posamezniki težko razvijajo v statičnih šolah, šole pa se 

ne bodo spremenile, če posamezniki ne bodo spremenili tega, kar delajo. Pri tem poudarja, 

da učitelji, ki se razvijajo samo individualno, ne bodo sposobni spremeniti šole. 

Spreminjanje je namreč stalen proces, izobraževanje učiteljev in njihov razvoj pa poteka 

neprekinjeno skozi vso učiteljevo kariero (prav tam).  

 

1.2.6.8. Drugi vplivi  

 

Na učiteljev razvoj vplivajo tudi družina, dogajanje v družbi, odločitev za poklic. Javornik-

Krečič (2008) pravi, da je pomembno, da si učiteljski poklic izberejo tisti, ki so dobro 

premislili, da se želijo in se bodo ukvarjali s poučevanjem. Že sama zavzetost za študij in 

notranja motivacija vplivata na študijski proces, kakovost poučevanja v šoli in učiteljev 

profesionalni razvoj.  

Z motivi za izbiro študija so se ukvarjali različni raziskovalci. Javornik-Krečič in Ivanuš-

Grmek (2005) sta jih razdelila na: 

 samouresničitvene razloge, ki temeljijo na želji po osebnostni in profesionalni rasti 

in koristnem, vplivnem dejanju; 

 altruistične razloge, ki temeljijo na osebnem interesu in nadarjenosti ter kažejo na 

notranjo motivacijo; 
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 materialne razloge, ki temeljijo na ugodnih ekonomskih in socialnih posledicah dela, 

možnosti napredovanja in kažejo na zunanjo motivacijo; 

 razloge iz aspiracije in stereotipov, ki kažejo, da so na izbiro poklica vplivale lastne 

ali tuje aspiracije in stereotipi o poklicih; 

 alternativne razloge, ki pomenijo izbiro poklica zaradi neizpolnjenih pogojev za 

drugi študij in poklic. 

 

1.3. KARIERA  

 

»Poklicna pot je proces rasti in učenja vse od otroštva naprej. Kariera je tisti del poti, ko je 

posameznik aktivno vključen v delovne procese« (Javrh, 2008, str. 13). 

  

1.3.1. ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA KARIERE 

 

V preteklosti so pojem kariere razumeli drugače kot danes. Konec 19. stoletja je vzpon 

industrijske revolucije povzročil masovno proizvodnjo, delitev dela, uporabo strojev, 

organizacijo dela v velikem obsegu. Spremenilo so se delovno okolje in življenjski pogoji. 

Pojavili so se začetki pojmovanj kariere. Frank Parsons je bil prvi, ki je izdelal plan za 

vodenje poklicnega razvoja, ki temelji na preučevanju posameznikovega obnašanja in razlik 

med posamezniki (Cvetko, 2002). Najprej se je uporabljal izraz »poklic«. Šele pred sto leti 

so na kariero začeli gledati kot na sprejemljivo obliko karierizma in napredovanja. Pojem 

»kariera« je postopoma zamenjala izraz »poklic«, saj je pomenila širše dimenzije in ne le 

področje dela. Teoretiki so kariero začeli obravnavati z dveh različnih smeri, z vidika 

zunanje ali vidika notranje kariere. Pojem je v osemdesetih letih postajal preozek, saj se je 

pojavilo novo razumevanje procesa kariere v posameznikovem življenju. Postopoma se je 

vedenje o karieri začelo širiti, nastajati so začeli novi izrazi, kot so »življenjska kariera« ali 

»razvoj kariere«. V devetdesetih letih so se pojavile teorije, ki so kariero videle kot proces, 

ki združuje tako notranje kot zunanje vidike kariere (Javrh, 2008) in poudarja dinamičen 

element človekovega življenja. Te teorije kariere zajemajo različne življenjske vloge, 

družino, učenje, delo, prosti čas (Javrh, 2011a). 
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Med sodobnejšimi opredelitvami ločimo tri struje teoretikov. Prvi razmišljajo o novem, 

prilagodljivem, »protejanskem« tipu kariere, kjer gre za prilagajanje novim, negotovim 

razmeram na področju dela. Drugi so se usmerili v iskanje skupnega, poenotenega izhodišča 

in oblikovanje enotne definicije. Ker so teoretična izhodišča različna, je bilo to prizadevanje 

neuspešno. Tretja skupina teoretikov, ki so usmerjeni v zunanji vidik kariere, pa je začela 

napovedovati zamiranje koncepta kariere v postmodernih fluidnih organizacijah (Javrh, 

2008).  

 

1.3.2. OPREDELITEV POJMA KARIERA 

 

Kariera je eden od osrednjih procesov vsakega odraslega (Javrh, 2008) in je del poti, ki jo 

posameznik prehodi v času aktivnega udejstvovanja v delovnih procesih (Javrh, 2008, po 

Valenčič-Zuljan, 2012). Javrh (2008) se v splošni definiciji sklicuje na več avtorjev in 

opredeljuje kariero »kot proces, ki poteka v osrednjem delu posameznikove poklicne poti, 

ko je njegova dominantna življenjska vloga delovna vloga« (Javrh, 2008). Definicija 

združuje zunanjo kariero, to so poti razvoja posameznikov, ki jih načrtuje delovna 

organizacija, in notranjo kariero, to so poti razvoja, ki jih izbira posameznik in predstavljajo 

»posameznikov lasten koncept napredovanja znotraj poklica« (Shein, 1978, po Javrh,2008).  

Znotraj tega se pojavijo razne spremembe in ključni prehodi, ki jih imenujemo faze. Kariera 

učitelja ima nekaj ključnih obdobij, in sicer zgodnje, srednje in zrelo obdobje kariere (Javrh, 

2011a). Znotraj teh obdobij pa posameznik napreduje od novinca, preko začetnika, praktika, 

strokovnjaka, do eksperta (Valenčič-Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof, Kalin, 2007).  

Učitelj  v svoji karieri  sooblikuje in usmerja svoj poklicni razvoj, njegov karierni ciklus pa 

teče vzporedno s psihosocialnim razvojem in družinskim ciklusom (Jvrh, 2008). 

 

1.3.3. ZNAČILNOSTI UČITELJEVE KARIERE 

 

Javrh (2008) uporabi pri opredelitvi učiteljeve kariere fazni model kariere M. Hubermana in 

jo dopolni z razumevanjem definicije kariere E.H. Scheina. Pri razumevanju kariere učitelja 

je mogoče govoriti o modalnih fazah učiteljeve kariere, ki pa niso nujno suksesivne. Obstaja 

osem modalnih faz: preživetje/odkrivanje, stabilizacija, poklicna 
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aktivnost/eksperimentiranje, negotovost/revizija, kritična odgovornost, sproščenost, nemoč, 

izpreganje. Učiteljeva kariera vsebuje vse glavne univerzalne elemente in ima glavna 

obdobja.  

Po Hubermanovem modelu razvoja kariere je prva stopnja zgodnje obdobje kariere, ko 

učitelj vstopi v poklic in prepotuje skozi fazo preživetja in odkrivanja (1–3 leta poučevanja) 

do faze stabilizacije (4–6 let poučevanja). Nadalje je srednje obdobje kariere, kjer je učitelj 

stabiliziran in potuje ter se pomika od poklicne aktivnosti/eksperimentiranja ali 

negotovosti/revizije (7–18 let poučevanja) k zrelemu obdobju kariere, kjer lahko pride do 

faze sproščenosti ali konzervativnosti (19–30 let poučevanja). Aktivnost/eksperimentiranje 

in sproščenost sta na »pozitivni« strani modela, medtem ko sta negotovost/revizija in 

konzervativnost na »negativni« strani. V zadnjem obdobju kariere je izpreganje, kjer se 

učitelj začne » izpregati«, dokler se ne upokoji. Izpreganje je lahko sproščeno ali zagrenjeno 

(Huberman, 1993, po Javrh, 2008). Hubermanov model razdeli razvoj učiteljeve kariere na 

»problematično« pot in »harmonično« pot.  Vsaka poteka po svoji strani modela. Glede na 

fazo, ki jo učitelj trenutno prehaja, je mogoče oceniti in predvideti nadaljnji razvoj in končen 

izid. 

 

1.3.3.1. Slovenski fazni S-model  

 

Na podlagi Hubermanovega faznega modela je bila zasnovana raziskava, v kateri so 

ugotavljali, kako se modalne faze karier slovenskih učiteljev razlikujejo in kje so podobne 

Hubermanovem faznem modelu kariere oziroma koliko lahko Hubermanov model 

apliciramo na slovenske razmere.  Na podlagi raziskave je bil oblikovan slovenski fazni S-

model razvoja kariere (Javrh, 2008). 
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Slika 12: S-model razvoja kariere 

 

VIR: Javrh (2008, str.27) 

 

Pri raziskavi so se v nekaterih fazah  pojavljale karakteristike, ki odstopajo od 

Hubermanovega modela. Pri S-modelu se poleg zgoraj omenjene »zaželene« in 

»nezaželene« strani pojavi še »nevtralna« oziroma »običajna« poklicna pot, ki poteka po 

sredini in  predstavlja optimalno uravnoteženost vseh izkušenj v zrelem obdobju (Javrh, 

2011b). Omenjeni trije toki povzemajo tri tipične učitelje, ki jih lahko opredelimo v zreli 

karieri. Prvi, ki se identificira z levo »zaželjeno« stranjo, je kritični entuziast, ki predstavlja 

mladostno aktivnost, se povezuje s širšim okoljem in je družbeno kritičen. Drugi, ki se 

pojavlja v »nevtralni« sredini, je zreli, sproščen učitelj, ki je osredotočen na delo v razredu 

in ga odlikuje strokovna odličnost. V tretji, desni »nezaželeni« strani, pa je nemočen, 

zagrenjen učitelj, ki želi čimprej zapustiti poklic (Javrh, 2008).  
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Značilnosti faz: 

VSTOP V POUČEVANJE IN ZGODNJE OBDOBJE KARIERE (do dopolnjenih 6 let 

poučevanja) 

 faza preživetja in odkrivanja 

Vstop v kariero za učitelja novinca ni lahek. Huberman to opisuje kot bitko za 

»preživetje«, soočanje z realnostjo in neprestanim preizkušanjem. Značilno je, da se 

posameznik pretirano ukvarja s samim seboj, svojimi občutki neustreznosti in se 

sooča s številnimi težavami v razredu. Hkrati pa je to tudi faza »odkrivanja«, ki 

pomeni entuziazem za poučevanje, uživanje v poučevanju in pripadnosti 

strokovnemu timu (Javrh, 2008). V prvi fazi je izrednega pomena šolska klima, dobri 

medsebojni odnosi med zaposlenimi na šoli (Javrh, 2011b), saj imajo izkustva, s 

katerimi se novinec sooči ob vstopu, velik vpliv na njegovo delo v kasnejših obdobjih 

kariere (Javrh, 2007), hkrati pa jih ta faza ob vstopu prepriča, ali je poučevanje za 

njih pravi poklic (Javrh, 2008). 

 faza stabilizacije 

Je najbolj univerzalna faza, ki je identificirana v vseh poklicih in odloča o kakovosti 

posameznikovega kariernega razvoja. Učitelji v tej fazi pridobivajo gotovost vase, 

občutijo določeno samozavest in suverenost. Vse manj je pomembna vloga mentorja, 

bolj pomembni so pozitivni stiki z drugimi sodelavci in lasten položaj v zbornici. 

Tisti, ki tega ne dosežejo, bodo to popravili v naslednji fazi. Značilno je intenzivno 

razvijanje različnih poklicnih kompetenc, pogoste so menjave šol, razmišljanja o 

nadaljnjem študiju, sodelovanje s kolegi strokovnjaki, s katerimi izmenjujejo 

izkušnje in poglabljanje v stroko. To že nakazuje na naslednjo stopnjo poklicne 

aktivnosti in eksperimentiranja (Javrh, 2008). 

SREDNJE OBDOBJE KARIERE (od 7 do 18 let poučevanja) 

 faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja 

V tej fazi je značilen aktivizem. Učitelji postanejo učitelji s pravili in zahtevami, 

njihova vloga na šoli postane prepoznavna. Kot taki postavljajo meje učencem in 

staršem, suvereni pa so tudi do lokalne skupnosti (Javrh, 2007). Značilnost obdobja 

je, da učitelji v razredu izvajajo manjše eksperimente, preizkušajo različne pristope, 

postajajo bolj odgovorni. Z aktivizmom poskušajo uvajati spremembe in hkrati 

zaznavajo tudi, da lahko njihovo delo postane rutina, zato iščejo nove ideje in izzive 
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(Javrh, 2008). Izrednega pomena je še vedno sodelovanje s sodelavci in drugimi 

zaposlenimi na šoli in stalno strokovno izpopolnjevanje (Javrh, 2007). Značilni za to 

fazo sta tudi horizontalna in vertikalna mobilnost (Javrh, 2008). 

 faza negotovosti in revizije 

Je faza, ki lahko nastopi neposredno po fazi stabilizacije, lahko pa se pojavi vmes, 

ko je učitelj že v fazi eksperimentiranja in se sprožijo določene dileme, zaradi katerih 

zdrkne v negotovost. Izhoda iz te faze sta dva; ali učitelj postane konzervativen ali 

pa doseže sproščenost. Za to fazo so značilna negativna občutja in stališča, splošno 

nezadovoljstvo, strah pred rutino in izgorevanje. Nekateri učitelji so sposobni 

razrešiti in preiti krize, drugi ne (prav tam). 

ZRELA KARIERA (od 19 do 30 let poučevanja) 

 faza sproščenosti 

Za to fazo je značilna sprememba v počutju, odpiranje navzven in uravnoteženost v 

ravnanju. Učitelji še vedno eksperimentirajo, sodelujejo v različnih dejavnostih, 

iščejo nove načine in so pri tem izkušeni. Ta faza prinaša sproščenost v smislu 

uporabe metod, gradiva, tehnik (Javrh, 2007). Njihovo poučevanje je dinamično z 

nenehnimi malimi spremembami. Hkrati pa učitelji omenjajo tudi prvo doživljanje 

»staranja« in »izžetosti«. Učitelji se na različne načine soočajo in z različnimi 

strategijami premagujejo prve znake fizioloških težav, povezanih s staranjem. Ena 

od značilnosti te faze je tudi intenziven stik z učenci, sodelovanje in medosebni 

odnosi s sodelavci, drugimi na šoli in strokovnimi krogi zunaj šole (Javrh, 2008). 

 

 faza nemoči 

Za to fazo je značilno, da so učitelji v stikih bolj selektivni, družijo se zgolj s tistimi, ki 

jih podpirajo. Lahko se pojavi »zlom« ali »izgorelost«. Pri nekaterih učiteljih ni »stika« 

z učenci, drugi pa so ga ohranili in imajo druge negativne izkušnje, ki vplivajo na 

pomanjkanje volje do dela (prav tam). 

 faza kritične odgovornosti 

Je faza, ki se pojavi pri S-modelu, medtem ko pri Hubermanovem modelu te faze ni. 

Umešča se v isto časovno obdobje, kot zgoraj predstavljeni fazi. Značilni sta 

angažiranost, ko učitelj deluje v skladu s svojimi pogledi in vrednotami, in pozitivna 

kritičnost, ko učitelj vidi napake, ki ga spodbudijo in ga vodijo k premisleku in 
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zavzemanju stališč in odgovornosti. Učitelj deluje v skladu z višjimi vrednotami, zaradi 

potrditev v svoji karieri se počuti suvereno in zadovoljno. Delo strokovno obvlada, želi 

še zahtevnejše naloge in je kritičen do površinskih rešitev. Ima status izkušenega, polno 

odgovornega učitelja, ki se zna postaviti v vlogo učenca in poslušalca ter želi s svojim 

znanjem in izkustvi obogatiti druge (Javrh, 2008).  

POSTOPNO IZPREGANJE (od 31 do 40 let poučevanja) 

Za »sproščeno« izpreganje je značilno, da učitelji začnejo postopoma, vitalno opuščati. 

Počasi se pomikajo v ozadje, vendar se še vključujejo v življenje šole, s strani vodstva 

pa so večkrat povabljeni v ospredje kot zaupanja vredni sodelavci. Takšni učitelji jasno 

izražajo kritike in podajajo svoje mnenje. Zadovoljni in pomirjeni so, če vedo, kdo jih 

bo nasledil. Počasi se pripravljajo na upokojitev. Nekateri imajo dovolj moči in karierne 

ambicije, da začnejo novo kariero (prav tam). 

Za »zagrenjeno« izpreganje pa je značilno, da je učitelj karierno neizpolnjen, nima 

fizične in psihične kondicije, ne prihodnjih ambicij in si želi upokojitve. Čuti 

odgovornost do sistema, vendar ne vidi rešitev, je kritičen in se distancira. Hkrati pa je 

vidno izčrpan in nima pozitivnega mnenja o lastni učiteljski podobi (prav tam). 
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2. EMPIRIČNI DEL 

 

2.1. NAMEN EMPIRIČNE RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA 

VPRAŠANJA 

 

Raziskava je osredotočena na profesionalni razvoj specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

na začetku kariere. Namen raziskave je ugotoviti razloge specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov za izbiro študijske smeri, vplive dodiplomskega izobraževanja na njihov 

profesionalni razvoj, vpliv prakse in prvih izkušenj na njihov profesionalni razvoj ter vpliv 

drugih dejavnikov. Zanima nas stanje profesionalnega razvoja učitelja specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga na začetku kariere, s kakšnimi težavami se učitelji specialni 

pedagogi srečujejo na začetku kariere, kako jih premagujejo in kako sami skrbijo za svoj 

profesionalni razvoj. Namen pa je tudi ugotoviti, kaj jih spodbuja in kaj ovira pri njihovem 

profesionalnem razvoju, katere dejavnike učitelji specialni pedagogi sami izpostavljajo kot 

pomembne za svoj profesionalni razvoj in kolikšen pomen pripisujejo profesionalnem 

razvoju. Zanima nas tudi, kako specialni pedagogi na koncu svoje karierne poti gledajo na 

svoj profesionalni razvoj od začetka do danes. 

 

Pri raziskovalnem delu so nas vodila naslednja vprašanja: 

- kaj je vplivalo na izbiro poklica specialnih in rehabilitacijskih pedagogov? 

- kakšen vpliv je po presoji specialnih rehabilitacijskih pedagogov imelo dodiplomsko 

izobraževanje na njihov profesionalni razvoj? 

- s katerimi izzivi se specialni in rehabilitacijski pedagogi soočajo na začetku poklicne poti 

oziroma v prvi fazi profesionalnega razvoja? 

- kolikšen pomen specialni in rehabilitacijski pedagogi pripisujejo profesionalnem razvoju? 

Kaj jih pri profesionalnem razvoju ovira in kaj spodbuja? 
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2.2. RAZISKOVALNA METODA 

 

Uporabili smo deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Podatki so zbrani s 

kvalitativnim postopkom in s kvalitativno analizo primerov oziroma metodo poklicne 

biografije. 

 

2.3. RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Vzorec je neslučajnostni priložnosten. 

Prvi del raziskave je potekal z desetimi profesoricami specialne in rehabilitacijske 

pedagogike, ki so zaposlene od sedmih mesecev do treh let. Tri profesorice imajo eno leto 

delovne dobe, pet do dve leti delovne dobe in dve, ki imajo dve do tri leta delovne dobe.  

Drugi del raziskave pa predstavljajo defektologinje, ki so na koncu svoje poklicne poti, 

upokojene in imajo za sabo 43 in 44 let delovne dobe. 

 

2.4. POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

 

Podatke smo zbirali s pol-strukturiranim intervjujem in metodo poklicne biografije. V  

prvem delu raziskave, v katerega  je bilo vključenih 10 specialnih in rehabilitacijskih 

pedagoginj, ki so na začetku svoje poklicne kariere, smo uporabili pol-strukturiran intervju, 

ki omogoča vpogled v stališče intervjuvancev in možnost dodatne pojasnitve pri danih 

vprašanjih.  

 

Za drugi del raziskave, v katero so bile vključene tri specialne in rehabilitacijske 

pedagoginje/defektologinje, ki so na koncu svoje poklicne kariere, je bila uporabljena 

metodo kvalitativne analize primerov oziroma metoda poklicne biografije. 

 

V prvem delu  raziskave je zbiranje podatkov potekalo od 15. junija 2015 do 20. julija 2015. 

Podatke smo zbirali s pomočjo ustnega intervjuja. Z intervjuvanci smo se pogovorili o temi 

in namenu raziskave, jih prosili za sodelovanje in se z njimi dogovorili o načinu 
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odgovarjanja. Specialnim pedagoginjam smo zagotovili anonimnost. Ustni intervjuji so 

trajali od petnajst minut do pol ure, posneti so bili na diktafon in kasneje analizirani. 

V drugem delu  raziskave, ki je potekala od 5. julija 2015 do 28. julija 2015, smo na podlagi 

literature izdelali navodila za pisanje poklicne biografije. Z intervjuvanimi smo se najprej 

pogovorili o temi in namenu raziskave, nato jih prosili za sodelovanje. Defektologinjam smo 

zagotovili anonimnost. Pripravili smo jim navodila za izdelavo biografije, ki zajema tri 

sklope: reko poklicnega razvoja, poklicno avtobiografijo in pogled v sedanjost in prihodnost. 

Defektologinje so za oddajo avtobiografije potrebovale dva tedna.  

 

2.5. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Pri obdelavi podatkov prvega dela raziskave, intervjujev, smo podatke klasificirali in 

kvalitativno analizirali. Delno strukturirani pogovori so bili posneti z diktafonom ter nato 

dobesedno zapisani. Podatkov, ki so jih specialne pedagoginje navedle, nismo spreminjali.  

Pri analizi zapisov so bile uporabljene sledeče kvalitativne analize besednega gradiva: 

kodiranje izjav, kategoriziranje oz. klasifikacija, poimenovanje kategorij in interpretacija 

gradiva (Mesec,1998). Podatke smo med seboj primerjali glede na osnovna vprašanja.  

Pri obdelavi podatkov druge raziskave, avtobiografije, smo podatke pregledali, uredili 

primerjali in analizirali. Podatkov, ki so jih defektologinje navedle, nismo spreminjali in 

nissmo vpletali lastnih misli. Pri analizi je bil uporabljen samo del podatkov, ki se 

neposredno nanašajo na pogled specialnih pedagoginj na začetek njihove kariere in na 

dojemanje lastnega profesionalnega razvoja ter mnenje, kakšen je dober specialni in 

rehabilitacijski pedagog. 

 

3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Na podlagi intervjujev in avtobiografij, smo povzeli skupne dejavnike, ki jih intervjuvane 

specialne pedagoginje omenjajo in o katerih pišejo defektologinje v svojih poklicnih 

avtobiografijah. Pri tem smo intervjuje uporabila kot ključne za raziskavo, avtobiografije pa 

kot osvetlitev kategorije. 
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Glede na analizo vprašanj in odgovorov intervjujev ter povzemanju odlomkov, ki se 

pojavljajo v vsaj dveh avtobiografijah, smo oblikovali naslednje kategorije: 

1. Razlogi za izbiro poklica in mnenje o ustreznosti izbire 

2. Definicija profesionalnega razvoja 

3. Presoja vpliva dodiplomskega izobraževanja in mnenje o lastni usposobljenosti za 

delo 

4. Izzivi specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere oziroma v prvi 

fazi profesionalnega razvoja 

5. Spodbude in ovire profesionalnega razvoja 

 

3.1. RAZLOGI ZA VPIS NA ŠTUDIJ IN MNENJE O PRAVILNI IZBIRI 

POKLICA 

 

Tabela 1: Kategorizacija in klasifikacija zapisov o izbiri študijske smeri 

I. IZJAVE II. POJMI III. PODKATEGORIJE 

 

IV. 

KATEGORIJE 

Vedno sem si želela 

delati z ljudmi, 

najbolj otroki. 

Želja po delu 

z ljudmi in 

otroki. 

 

SAMOURESNIČITVENI 

RAZLOGI 

 želja po koristnem dejanju,  

 pomoč ljudem, otrokom. 

 

 

RAZLOGI ZA 

IZBIRO 

ŠTUDIJSKE 

SMERI 

Že v srednji šoli 

sem delala z otroki 

in sem vedela, da 

želim to študirat. 

 

Izkušnje z 

delom in želja 

po prihodnjem 

delu z otroki. 

Študijsko smer sem 

izbrala, ker sem 

vedno imela stik z 

otoki in mi je bilo z 

njimi zabavno 

Stik z otroki 

in želja po 

delu z njimi. 
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delati. … želela sem 

jim pomagati. 

Že od nekdaj sem si 

želela delati z 

ljudmi in jim 

pomagati. 

Želja po delu 

z ljudmi in 

pomoči. 

…..in sem vedela, 

da bi v prihodnosti 

rada delala z ljudmi. 

Želja po delu 

z ljudmi. 

Vedno sem vedela, 

da bo moj poklic 

delo z ljudmi. 

Želela pa sem se 

osredotočiti na 

otroke. 

Želja po delu 

z ljudmi in 

otroki. 

Nikoli si nisem 

mogla predstavljati 

sebe, da bi delala v 

pisarni ali za 

računalnikom. 

Vedno sem se 

videla obkrožena z 

ljudmi. Tako delo 

me je od nekdaj 

veselilo. 

Veselje do 

dela z ljudmi. 

Pomoč ljudem, 

posebej otrokom, ki 

imajo težave, in 

narava dela z njimi 

mi je predstavljala 

izziv. Zato sem se 

odločila, da bom 

Pomoč 

ljudem, 

otrokom. 
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študirala specialno 

pedagogiko. 

Pomoč ljudem, ki 

imajo težave, je 

tisto, kar me je 

vodilo pri izbiri 

študijske smeri. 

Pomoč 

ljudem. 

Seveda pa sem 

vseskozi želela  

delati z ljudmi. 

Želja po delu 

z ljudmi. 

Poleg tega, pa sem 

si želela delati z 

ljudmi, saj mi to 

delo predstavlja 

izziv. 

Želja po delu 

z ljudmi. 

Imela sem sestrično 

z Downovim 

sindromom, bila 

sem seznanjena z 

delom v VDCJ-ju in 

raznih centrih. To 

delo mi je 

predstavljalo izziv. 

Bližnji stik z 

osebo s 

posebnimi 

potrebami in 

izziv za delo z 

njimi. 

 

POZNANSTVO OSEB S 

POSEBNIMI POTREBAMI 

IN  POZNAVANJE DELA 

SPECIALNEGA IN 

REHABILITACIJSKEGA 

PEDAGOGA 

Poznala sem 

defektologinjo, ki 

mi je predstavila 

svoje delo. Zdelo se 

mi je zanimivo. 

Poznavanje 

dela 

defektologa. 

Moj brat je imel 

težave. V šoli mu je 

pomagala 

defektologinja, tako 

Stik z osebo s 

posebnimi 

potrebami in 

poznavanje 

narave dela. 
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sem poznala naravo 

dela. 

Moja soseda, s 

katero sem se veliko 

družila, je hodila na 

posebno šolo.  

 

Bližnji stik z 

osebo s 

posebnimi 

potrebami. 

..poleg tega smo 

imeli v bližini doma 

VDC. Imela sem 

stik z ljudmi, ki so 

tja hodili in  tam 

delali. 

Stik z osebami 

s posebnimi 

potrebami. 

Prijateljica je imela 

sestro z Downovim 

sindromom. Veliko 

smo se družili. Že 

takrat sem 

razmišljala, da bi 

počela kaj takega, 

da bi delala z ljudmi 

s posebnimi 

potrebami. 

Poznanstvo 

osebe s 

posebnimi 

potrebami. 

V osnovni šoli sem 

imela zelo super 

učiteljico. Bila je 

vedno nasmejana, 

pozitivna. Želela 

sem postati 

učiteljica, da bi ji 

lahko bila podobna. 

Pozitivno 

mnenje o 

učitelju. 

 

UČITELJISKI POKLIC KOT 

VZOR 

Želela sem si postati 

kot moj učitelj za 

Vzor učitelja. 
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zgodovino, ki je 

znal z mladostniki. 

Vedela pa sem tudi, 

da ta študij prinaša 

zaposlitev. 

Zaposlitvena 

možnost. 

 

MOŽNOST ZA 

ZAPOSLITEV 

Sem pa seveda 

gledala tudi na to, 

da je smer, kamor 

se bom vpisala, 

iskana in zaposljiva. 

Iskana smer in 

zaposljivost. 

 

 

Profesorice specialne in rehabilitacijske pedagogike navajajo različne razloge, ki so jih 

vodili k izbiri študijske smeri. Vse pa povezuje želja po delu z ljudmi in interes za delo z 

otroki.  

Po Javornik-Krečič in Ivanuš-Grmek (2005) lahko razloge za izbiro učiteljskega poklica 

razdelimo v pet skupin: 

 SAMOURESNIČITVENI RAZLOGI, ki temeljijo na želji po osebnostni rasti ter 

koristnem delovanju; 

 ALTRUISTIČNI RAZLOGI, ki temeljijo na nadarjenosti in osebnem interesu; 

 MATERIALNI RAZLOGI, ki temeljijo na ugodnih ekonomskih in socialnih 

posledicah dela; 

 RAZLOGI IZ ASPIRACIJE IN STEREOTIPOV, kjer na izbiro vplivajo lastne in 

tuje aspiracije in stereotipi o poklicih; 

 ALTERNATIVNI RAZLOGI, kjer je študij izbran zaradi neizpolnjenih pogojev za 

drug študij.  

Huberman in Grounauer (1993. V Javornik-Krečič, 2008) govorita o materialnih razlogih in 

profesionalnih oziroma altruističnih motivih, kamor sodi ljubezen do predmeta in želja po 

delu z otroki. 

Če pogledamo naše rezultate, vidimo, da so se specialne pedagoginje odločile za dan poklic 

iz profesionalnih, altruističnih motivov in tudi iz materialnih razlogov. Ni pa prišlo do izbire 

študijske smeri zaradi alternative.  
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Intervjuvane specialne in rehabilitacijske pedagoginje so se za izbrano študijsko smer 

odločile zaradi želje po delu z ljudmi in interesa za delo z otroki ter predhodnih osebnih 

stikov z osebami s posebnimi potrebami in izzivom, ki bi jim delo z njimi predstavljalo. Dve 

izprašani navajata tudi poznanstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj/defektologinj v 

pred-študijskem času in poznavanje njihovega dela, ki se jima je zdelo zanimivo.  

Le dve specialni in rehabilitacijski pedagoginji navajata ljubezen do poklica učitelja, ostale 

tega ne omenijo in kar štiri povedo, da niso želele postati učiteljice, temveč so želele delati 

v zavodu ali centru. Defektologinje  navajajo, da so razlogi, zakaj so izbrale študij 

defektologije, vzor, ki jim ga je predstavljal določen učitelj v osnovni šoli, pozitivno mnenje, 

ki so si ga ustvarile o poklicu učitelja in težnja za delo z otroki. Pravijo, da so vedno želele 

postati učiteljice in s tem vzor učencem. »Učiteljica v osnovni šoli mi je bila vzor. Vedno je 

pripravljala proslave, nas motivirala. Velikokrat je pohvalila mojo pisavo, me postavljala v 

ospredje. K otrokom, ki niso razumeli, je pristopila na miren način. Zaradi nje in njene 

spodbude ter pomoči sem želela postati kot ona« (avtobiografija št. 1). »V naših časih je bil 

učitelj zelo cenjen, pa tudi bali smo se ga. Odražal je spoštovanje in znanje. Želela sem 

postati ena izmed njih. To željo sem ustvarila že v osnovni šoli« (avtobiografija št. 2).  

Dve izprašani specialni pedagoginji kot dodatni razlog za izbiro študijske smeri navajata 

možnost za pridobitev zaposlitve. Ena defektologinja navaja tudi pridobitev štipendije za ta 

študij kot pomožni razlog za izbiro te smeri. »Je pa res, da so mi po gimnaziji ponudili 

štipendijo za študij defektologije. To je bil razlog, ki me je prepričal« (avtobiografija št. 1). 

 

Tabela 2: Kategorizacija in klasifikacija zapisov mnenj o ustrezni izbiri študijske smeri 

I. IZJAVE 

 

II. POJMI III. 

PODKATEGORIJE 

 

IV. 

KATEGORIJE 

Zdaj, ko sem zaposlena, 

vem, da sem izbrala 

pravilen poklic.  

Pravilna 

odločitev. 

 

 

 

PRAVILNA 

ODLOČITEV 

 

MNENJE O 

PRAVILNI 

IZBIRI Že od začetka sem vedela, 

da je izbira študija prava. 

Pravilna 

odločitev. 
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Med študijem nisem bila 

najbolj prepričana, ali sem 

izbrala pravo smer. Sedaj 

pa nedvomno sem. 

Pravilna 

odločitev od 

zaposlitve 

dalje. 

ŠTUDIJSKE 

SMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da, mislim, da sem izbrala 

pravi poklic. 

Pravilna 

odločitev. 

To je poklic ki me 

izpopolnjuje. 

Pravilna 

odločitev za 

poklic. 

Že med prostovoljnim 

delom v času študija sem 

bila prepričana, da je to 

tisto, kar želim opravljati v 

prihodnosti. Sedaj pa sem 

še toliko bolj prepričana. 

Pravilna 

odločitev. 

Seveda sem izbrala pravi 

poklic. 

Pravilna 

odločitev. 

Delo je takšno, kot sem si 

ga želela, zato ja, izbrala 

sem pravo študijsko smer 

in poklic. 

Pravilna 

odločitev. 

Študijska smer, ki sem jo 

izbrala, je bila pravilna, saj 

v svojem delu uživam. 

Pravilna 

odločitev 

izbire 

študijske 

smeri in 

poklica. 

Ne vem, če sem izbrala 

pravi poklic. 

Dvom v 

izbiro 

pravega 

poklica. 

DVOM V 

PRAVILNO 

ODLOČITEV 
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Devet intervjuvanih ne dvomi v pravilno izbiro študijske smeri. Z opravljanjem danega 

poklica so zelo zadovoljne. Pri delu se dobro počutijo. Le ena pedagoginja ne ve, ali je 

izbrala pravilno smer in dvomi o ustreznosti svojega poklica. Vse defektologinje so 

zadovoljne z izbiro svojega poklica in s prehojeno poklicno potjo. Pravijo, da so že med 

študijem vedele, da so se usmerile v pravo področje in poklic. »Že, ko sem študirala, sem 

vedela, da je to delo za mene. …Poklicna pot, ki sem jo prehodila, je bila zelo pozitivna in 

lepa. Zadovoljna in ponosna sem na to, kar sem v življenju dosegla, koliko otrok sem naučila 

razno razne stvari. Največje zadovoljstvo sem občutila takrat, ko je kakšen moj učenec uspel 

v življenju in se mi za vložen trud tudi zahvalil« (avtobiografija št. 1). »Če pogledam nazaj, 

ne bi nič spremenila. Čez svojo poklicno pot sem doživljala vzpone, padce, spremembe. Vse 

pa sem uspela preiti. Na koncu mi ostanejo samo lepi spomini na delo, ki sem ga z ljubeznijo 

opravljala« (avtobiografija št. 3) 

. 

3.2. DEFINICIJA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Tabela 3: Kategorizacija in klasifikacija zapisov mnenj o profesionalnem razvoju 

I. IZJAVE 

 

II. POJMI III. 

PODKATEGORIJE 

IV. KATEGORIJE 

Profesionalni razvoj 

razumem kot 

nenehno osebnostno 

rast, pridobivanje 

novih izkušenj, 

znanj,… 

 

Nenehna 

osebnostna rast, 

pridobivanje 

izkušenj. 

 

VSEŽIVLJENJSKI 

PROCES UČENJA 

-PRIDOBIVANJA 

NOVIH 

DELOVNIH 

IZKUŠENJ IN 

ZNANJ. 

 

 

 

 

 

MNENJA O 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

Predstavljam si ga 

kot pridobivanje 

dodatnih znanj. Je 

izpopolnjevanje, ki 

traja skozi celotno 

poklicno pot. 

Dodatna znanja 

in 

izpopolnjevanja 

skozi poklic. 
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…. vseživljenjsko 

učenje in 

izpopolnjevanje 

skozi različne 

kanale. 

Vseživljenjsko 

izpopolnjevanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesionalni razvoj 

vidim kot 

usposobljenost za 

delo na lastnem 

profesionalnem 

področju in 

področju, ki se 

dotika mojega dela. 

 

 

 

Usposobljenost 

za določeno 

področje. 

…kjer gre za 

povezovanje teorije 

s prakso. 

Povezava teorije 

in prakse. 

 

POVEZAVA 

TEORIJE IN 

PRAKSE 

 

 

 

…je transfer od 

znanja, ki ga 

pridobimo med 

študijem, na delo, ki 

ga opravljamo. 

Transfer med 

znanjem in 

delom. 

Pomeni, da teorijo, 

ki se jo naučiš, 

preneseš v prakso. 

Prenos teorije v 

prakso. 

Pri tem je 

pomembno da znaš 

teorijo praktično 

uporabiti. 

Teorija in praksa. 

Pod pojmom 

profesionalni razvoj 

Lastna skrb za 

razvoj. 
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razumem  lastno 

skrb za … 

LASTNA SKRB ZA 

RAZVOJ 

Pri čem pa moramo 

učitelji nenehno 

sami skrbeti za 

svoje 

izpopolnjevanje. 

Skrb za lastno 

izpopolnjevanje. 

Sami moramo 

vzpodbujati lastno 

izobraževanje, se 

vseskozi 

izobraževati in 

nadgrajevati svoje 

znanje. 

Samo-vzpodbuda 

izobraževanja. 

To pa nam lahko 

uspe z refleksijo in 

nenehno samo-

evalvacijo dela, saj 

tako izboljšujemo 

svoje delo. 

Pomagajo pa nam 

lahko tudi drugi. Zdi 

se mi, da sta 

sodelovanje z 

drugimi, refleksija 

in evalvacija dela 

izrednega pomena. 

 

 

Refleksija, samo-

evalvacija, 

sodelovanje z 

drugimi. 

 

POGOJENOST Z 

EVALVIRANJEM, 

REFLEKSIJO, 

SODELOVANJEM 

Z DRUGIMI IN 

ISKANJEM 

INFORMACIJ 

 

 

Učitelj mora stalno 

iskati informacije, 

se izobraževati, 

udeleževati 

seminarjev in 

Sodelovanje z 

drugimi 

strokovnimi 

delavci, udeležba 

na seminarjih, 
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sodelovati z drugimi 

strokovnimi delavci. 

 

iskanje 

informacij. 

Mislim, da sta 

pomembni zlasti 

refleksija in 

evalvacija lastnega 

dela. 

Evalvacija 

lastnega dela in 

refleksija. 

 

Valenčič-Zuljan (2012) pojmuje profesionalni razvoj kot proces vseživljenjskega učenja. To 

pomeni, da vključuje nenehno učenje in hkrati vključuje oziroma povezuje pojmovanja in 

ravnanja. V tem procesu ima pomembno vlogo izkustveno učenje, katerega temeljna ideja 

je, da se neke stvari najbolje naučimo, če smo aktivni (Marentič-Požarnik, 1987). Učitelj se 

uči ob prepoznavanju izzivov in iskanju ustreznih odgovorov na njih (Kolb, 1991. V 

Javornik-Krečič, 2008). 

Tudi intervjuvane specialne in rehabilitacijske pedagoginje govorijo o profesionalnem 

razvoju kot razvoju za nenehno osebnostno rast in pridobivanje profesionalnih znanj. 

Profesionalni razvoj jim pomeni stalno učenje in pridobivanje delovnih izkušenj, dodatnih 

znanj in izpopolnjevanje na svojem profesionalnem področju, ter tudi na področjih, ki se 

dotikajo njihovega dela.  Pri tem pravijo, da ne gre le za obvladovanje teorije, temveč za 

prenos te teorije na prakso. Pri uporabi teorij v praksi pa so pomembne zlasti prilagoditve v 

novih situacijah in iskanje načinov za izboljšave. Specialnim pedagoginjam profesionalni 

razvoj predstavlja transfer med znanjem, ki so ga pridobile med študijem, na delo, ki ga 

opravljajo. Pri čemer pa pri opravljanju danega poklica le študij ni dovolj, saj je specialni 

pedagog primoran k vseživljenjskemu učenju in izpopolnjevanju skozi različne kanale 

Eno od načel profesionalnega razvoja je tudi, da je učitelj aktivni oblikovalec in 

usmerjevalec svojega lastnega razvoja (Javornik-Krečič, 2008 in Valenčič-Zuljan, 2012). 

Gre za proces, ki poteka »od znotraj« in vzpodbuja učiteljev poklicni razvoj ter je hkrati tudi 

cilj učiteljevega poklicnega delovanja (Javornik-Krečič, 2008). Intervjuvane osebe so 

izpostavile, da profesionalni razvoj razumejo kot lastno skrb za nenehno izpopolnjevanje na 

posameznem področju. Torej, da same skrbijo za svojo strokovnost in usposobljenost za delo 

na danem profesionalnem področju. Pri čemer pa delo tudi redno evalvirajo in iščejo načine 

za izboljšavo. Kot pomembno omenijo refleksijo in sodelovanje z drugimi strokovnimi 
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delavci in učitelji. Valenčič-Zuljan (2012) piše, da je ima pojem refleksije osrednje mesto v 

pojmovanjih učiteljevega profesionalnega razvoja, saj brez nje ni premišljenega ravnanja in 

ne razvoja. Keiny in Dreyfus (1989. V Valenčič-Zuljan, 2012) menita, da je za spoznavanje 

svojega načina dela potrebna analiza, pri kateri ima pomembno vlogo posameznik ali 

skupina, ki je v vlogi učiteljevega »kritičnega prijatelja«. Javornik-Krečič (2008) izpostavi 

možnost za sodelovanje kot izredno pomembno za profesionalni razvoj, saj lahko v skupinah 

učitelji načrtujejo, preizkušajo in ocenjujejo svojo učinkovitost (Hargreaves in Fullan, 2000. 

V Javornik-Krečič, 2008).  

Profesionalni razvoj intervjuvanim predstavlja nujno pogojenost z izobraževanji, seminarji, 

projekti, s sodelovanjem s sodelavci in drugimi strokovnjaki ter z iskanjem informacij v 

različnih virih. Pravijo, da lahko s pridobivanjem znanj in izkušenj pridobiš tudi samozavest, 

da lahko nova znanja ustrezno in suvereno uporabiš. 

 

3.3. PRESOJA VPLIVA DODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN 

MNENJE O LASTNI USPOSOBLJENOSTI ZA DELO 

 

Tabela 4: Kategorizacija in klasifikacija zapisov presoje vpliva dodiplomskega 

izobraževanja na lastno usposobljenost za delo. 

I. IZJAVE 

 

II. POJMI III. 

PODKATEGORIJE 

 

IV. KATEGORIJE 

Po študiju se 

nikakor nisem 

počutila 

usposobljena za 

delo. Že sam študij 

ni bil tisto, kar sem 

pričakovala. 

Vseskozi je bil 

poudarek na 

teoriji, prakse pa je 

Občutek 

neusposobljenosti 

za delo. Prevelik 

poudarek na 

teoriji, premalo 

prakse. 

 

NEZADOSTNA 

USPOSOBLJENOST 

PO KONČANEM 

ŠTUDIJU 

PRESOJA VPLIVA 

DODIPLOMSKEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

NA 

USPOSOBLJENOST 

ZA DELO 
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bilo občutno 

premalo. Delati 

smo morali 

natančne priprave, 

ki jih sedaj sploh 

ne potrebujem in 

so me na začetku 

le omejevale. 

Kakšnih drugih 

stvari, na primer 

bolj 

podrobne/uporabne 

metodike, ki bi jo 

rabili, pa se nismo 

učili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študij mi ni nudil 

tistega, kar sem 

mislila, da mi bo. 

Po študiju se nisem 

počutila, da sem 

sposobna za 

opravljanje dela. 

Med študijem sem 

dobila premalo 

informacij o delu, 

ki ga sedaj 

opravljam. Neke 

teoretične osnove 

sem imela, a hkrati 

»luknje« v 

metodiki. Delo in 

pomoč sodelavcev 

v prvih mesecih mi 

Občutek 

neusposobljenosti 

za delovno mesto. 

Študij s premalo 

informacij, veliko 

teoretične osnove 

in premalo prakse. 

Pomembni 

sodelavci. 
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je dalo največ, kar 

se tiče praktičnih 

izkušenj. 

Menim. da je naš 

študij temeljil na 

teoretičnem 

znanju. Ko sem 

prišla na prvo 

delovno mesto, 

sem čutila strah, 

saj sem vedela, da 

mi manjka 

praktičnih znanj. 

Te sem v prvih 

mesecih 

nadgradila. Veliko 

so mi pomagali 

sodelavci. Zato bi 

bilo dobro, da bi se 

v študijski program 

vpletlo več 

praktičnega dela. 

 

Študij teoretskih 

znanj, občutek 

pomanjkanja 

praktičnih znanj in 

nadgradnja teh pri 

prvi zaposlitvi in 

ob pomoči 

sodelavcev. 

Lahko povem, da 

mi je študij podal 

izkrivljeno 

predstavo o tem, 

kaj naj bi učitelj 

dodatne strokovne  

pomoči delal. Ko 

sem prvič prišla na 

delovno mesto, 

sem mislila da 

Občutek 

neusposobljenosti 

in pomanjkanje 

prakse. 
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nikakor nimam 

dovolj znanj in 

prakse za 

opravljanje 

poklica. Zato sem 

bila kar malo 

prestrašena, … 

Na začetku, ko 

sem se zaposlila, 

sem morala veliko 

posegati po 

literaturi in 

sodelovati s 

sodelavci. 

Kot študentka sem 

veliko delala v 

raznih 

organizacijah in s 

tem dobila več 

izkušenj, kot mi jih 

je nudil sam študij. 

Tako sem se pri 

prvi zaposlitvi 

počutila delno 

pripravljena in 

opremljena z nekaj 

znanja in prakse. 

Je pa res, da sem 

bila šibka pri 

metodiki. Tu sem 

si pomagala z 

razno literaturo. 

 

Izkušnje iz ob-

študijskih 

dejavnosti. 

USPOSOBLJENOST 

ZARADI 

OBŠTUDIJSKIH 

DEJAVNOSTI V 

POVEZAVI S 

ŠTUDIJEM 
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Sam študij mi je 

dal veliko 

teoretične podlage, 

s katero pa si ne bi 

mogla pomagati, 

če ne bi kot 

študentka delala v 

vrtcih in 

prostovoljno v 

društvih.  

Teoretska osnova 

študija in 

prostovoljno delo. 

Po študiju sem se 

počutila 

usposobljeno, da bi 

lahko odpisala 

kakšen izpit iz 

teorije. Menim, da 

ima naš program 

veliko teorije, ki 

mi je seveda bila v 

veliko pomoč, 

vendar premalo 

prakse. Sicer sem 

se sama 

udeleževala raznih 

prostovoljstev, kjer 

sem dobila tudi 

nekaj praktičnih 

izkušenj. 

Teoretična 

usposobljenost in 

prostovoljno delo, 

Študij mi je nudil 

teoretske osnove in 

v povezavi s 

študentskim 

delom, ki sem ga 

Teoretska podlaga 

študija in praksa 

študentskega dela. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

72 

 

opravljala v tistem 

času, mi je nudil 

neke osnove za 

delo pri prvi 

zaposlitvi. Želela 

bi, da bi bilo v 

programu več 

prakse. 

Menim, da sem po 

študiju bila 

usposobljena za 

delo. Študij mi je 

nudil teoretsko 

podlago, prakse je 

bilo seveda 

premalo, sem pa se 

veliko 

prostovoljno 

vključevala v delo 

organizacije za 

ljudi s posebnimi 

potrebami v 

mojem kraju, tako 

da sem, kar se tiče 

prakse, od tam 

veliko odnesla. 

Usposobljenost za 

delo zaradi 

teoretske podlage 

študija in 

pridobljene prakse 

v ob-študijskem 

delu/prostovoljstvu 

v raznih 

organizacijah. 

Moje znanje pri 

prvi zaposlitvi je 

bilo povezano z 

teorijo in prakso 

študija ter z veliko 

prostovoljnega 

dela, povezanega z 

Znanje pri prvi 

zaposlitvi je 

obsegalo teorijo in 

prakso študija, ter 

dodatno dejavnost, 

povezano z delom 

z ljudmi s 
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ljudmi s posebnimi 

potrebami. 

posebnimi 

potrebami. 

 

Kavkler (2010) poudarja, da je priprava učiteljev na poučevanje eden najpomembnejših 

dejavnikov širšega koncepta učiteljevega poučevanja.  Zaradi kompleksnosti šolskih situacij, 

v katerih prihaja do protislovij med zahtevami in resničnostjo in zaradi zastarevanja znanj, 

je izobraževanje učiteljev zelo pomembno (Javornik-Krečič, 2008).  V ospredje se postavi 

vprašanje, kakšni so cilji izobraževanja učiteljev, da bodo kos vse zahtevnejši nalogi, in kako 

izpopolniti njihovo usposabljanje (Marentič-Požarnik, 1987). Cvetek (2005) piše, da so za 

učitelja pomembna znanja in spretnosti, ki jih dobi v različnih okoljih, ter teoretična znanja 

in izkušnje, ki jih pridobi na fakulteti. Kakovost začetnega izobraževanja bodočega učitelja, 

to je kakovost izobraževalnih programov, usposobljenost njihovih izvajalcev, uvajanje v 

pedagoški poklic in sistemska ter osebna podpora, zagotovljena v različnih fazah 

profesionalnega razvoja, so izredno pomembni za kakovost profesionalnega razvoja 

strokovnega delavca (Valenčič-Zuljan, Cotič, Fošnarič, Peklaj, Vogrinc, 2001b). Znanja, ki 

jih bodoči učitelj pridobi v obdobju dodiplomskega izobraževanja, pa se razlikujejo od znanj, 

ki jih dobi kasneje med poučevanjem (Cvetek, 2005). 

Pri dobljenih rezultatih se je treba zavedati dejstva, da so bili intervjuji opravljeni s 

profesoricami specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki so diplomirale po starem 

programu. Sedaj je na fakulteti v veljavi nov, izpopolnjen bolonjski program. Učiteljevo 

izobraževanje je pomembno, saj je njegovo delo odgovorno in ključno za družbeni razvoj. 

Zato se mora njihovo izobraževanje spreminjati sočasno z drugimi spremembami v družbi, 

hkrati pa mora biti povezano z zahtevnostjo njihovega poklica in ustrezno organizacijsko ter 

programsko zasnovano (Ivajnšič in Ivanuš-Grmek, 2009).  

Iz raziskave vidimo, da intervjuvane sicer vidijo teoretično osnovo v študiju, vendar pravijo, 

da v času študija ni bilo dovolj prakse ali pa jim praksa ni dala tisto, kar so pričakovale. Zato 

se kasneje niso počutile dovolj usposobljene za opravljanje poklica oziroma so se zaradi ob-

študijskih dejavnosti, prostovoljstev in študentskega dela v povezavi s teorijo študija, 

počutile usposobljene. 

Ena od zanimivih ugotovitev je, da intervjuvane specialne pedagoginje menijo, da nimajo 

dovolj metodične usposobljenosti, na kar opozarjajo tudi defektologinje v svojih poklicnih 

avtobiografijah. »Kar sem opazila v zadnjih letih mojega poučevanja, ko sem bila mentor 
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številnim študentkam, pa je, da prihajajo študentke na prakso brez ali z zelo slabo metodično 

osnovo. Meni osebno je študij nudil odlične teoretske osnove. Kar se spominjam, je, da smo 

imeli dobro profesorico za metodiko in s tem dobro metodično podlago.  Hkrati pa smo imeli 

tudi ogromno hospitacij, nastopov in analiz, zaradi katerih sem se počutila ob prvi zaposlitvi  

usposobljeno za delo. Sama sem mnenja, da je dobra metodologija ključnega pomena za 

opravljanje danega poklica. Jaz sem svojo, pridobljeno v času študija, uporabljala in 

nadgrajevala skozi celotno poklicno pot« (avtobiografija št.1). 

Pri Reflektivnem modelu ali posttehnokratskem modelu, ki je odločilen za današnje 

izobraževanje učiteljev, temelji praksa na posameznikovi interpretaciji posameznih situacij 

kot celoti in jo lahko izboljša le, če izboljša interpretacije. Zato je princip tega modela princip 

situacijskega razumevanja (Javornik-Krečič, 2008). Model priznava pomembnost 

strokovnjakov, ki poučujejo bodoče učitelje, hkrati pa so pomembne tudi izkušnje in 

pojmovanja, ki jih imajo študentje ob vstopu v izobraževalni proces (Cvetek, 2005).  Praksa, 

katere vrednost je odvisna od refleksij konkretnih izkušenj in prejetega znanja, je postavljena 

v središče izobraževanja učiteljev (Cvetek, 2005). Kosevski-Puljić (2007) navaja, da je 

reflektivni model še vedno premalo uporabljen. Univerzitetno izobraževanje učiteljev pa je 

konceptualno smiselno le, kadar sta združena disciplinarna integracija in prizadevanje za 

doseganje strokovne in profesionalne kompetentnosti (Zgaga, 1997, po Ivajnšič in Ivanuš-

Grmek, 2009). 

Naslednje zanimivo dejstvo je pomembnost prostovoljnega dela, ki ga specialne pedagoginje 

ocenjujejo kot pomembno, če ne ključno v času njihovega dodiplomskega izobraževanja. 

Gre za posebno obliko »pedagoške prakse«. Prostovoljstvo spada med neformalno 

izobraževanje. Tomšič (2010) je s sintezo opredelitev in opisov prostovoljstva povzela 

učinke prostovoljstva na posameznika. Ugotavlja (prav tam), da prostovoljno delo vpliva na 

osebnostno rast posameznika in razvijanje določenih vrednot. Hkrati zahteva aktivno 

sodelovanje in občutek posameznikov, da lahko sami storijo nekaj koristnega in so dejavni 

na socialnem področju. Omogoča pridobitev veščin in znanj ter s tem razvijanje osebnostnih 

potencialov, sposobnosti in spretnosti. Prostovoljci se že v času pred zaposlitvijo naučijo 

uporabljati šolsko znanje in veščine na konkretnih, življenjskih situacijah. Prostovoljstvo 

predstavlja izkušnjo dela in izkušnjo v timskem delu, saj prostovoljci neposredno vstopijo v 

svet dela in s tem pridobivajo izkušnje za prihodnost. Hkrati pa prostovoljstvo pomeni tudi 

socializacijo in širjenje socialne mreže ter ima ogromen pozitiven učinek na družbo. 
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3.4. IZZIVI SPECIALNIH PEDAGOGOV NA ZAČETKU KARIERE 

OZIROMA V PRVI FAZI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Tabela 5: Kategorizacija in klasifikacija zapisov izzivov na začetku kariere 

I. IZJAVE 

 

II. POJMI III. PODKATEGORIJE 

 

IV. 

KATEGORIJE 

Ko sem se zaposlila, 

sem si želela, da bi 

imela točno določeno 

osebo, na katero bi se 

lahko obrnila in ki bi 

mi svetovala, 

pomagala pri…… 

Želja po mentorju 

 

MENTORSTVO 

 

 

 

 

 

 

 

IZZIVI NA 

ZAČETKU 

KARIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjetno bi bilo lažje, 

če bi mi bil na začetku 

dodeljen mentor, na 

katerega bi se obračala 

v primeru težav. 

Mentor kot oseba, 

ki olajša delo. 

Pri prvi zaposlitvi sem 

pogrešala mentorja. 

Na naši šoli ga namreč 

ne dodelijo in tako se 

moraš sam znajti, 

vprašati druge, ko 

imaš probleme itd. 

Želja po mentorju. 

 

 

 

 

Takoj, mi je bil 

dodeljen mentor, ki 

me je vodil v prvih 

mesecih moje 

zaposlitve. In njej se 

imam zahvaliti, da je 

Mentor kot 

pozitivna oseba pri 

prvi zaposlitvi. 
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prehod na prvo delo 

potekal brez večjih 

pretresov. Res mi je 

izredno veliko 

pomagala. 

Mentorica mi je 

olajšala delo, me 

pomirila, ko sem 

mislila, da ne zmorem 

in mi pomagala pri 

številnih zagatah. 

Pozitivna pomoč 

mentorja. 

 Priznam, da me je 

bilo pred prvo 

zaposlitvijo strah, 

kako se bom odrezala, 

kako bojo name 

gledali drugi učitelji in 

kako bom sodelovala s 

starši, ki od učiteljev 

vedno več pričakujejo. 

Strah pred pogledi 

drugih učiteljev na 

lastno poučevanje 

in sprejemanje 

staršev. 

STRAH PRED 

ZAPOSLITVIJO 

Na začetku me je bilo 

zelo strah prestopiti s 

strani učenca na stran 

učitelja. Nisem vedela, 

kaj bodo drugi od 

mene pričakovali. 

Sploh pa se nisem 

počutila usposobljena 

za delo. 

Strah pred 

pričakovanji 

drugih in občutek 

neusposobljenosti. 

Imela sem strah pred 

prvo zaposlitvijo, saj 

nisem vedela, ali se 

Strah zaradi lastne 

usposobljenosti in 
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bom dobro odrezala. 

Najbolj me je bilo 

strah tega, da ne bi 

znala pomagati 

učencem. 

sposobnosti 

pomoči učencem. 

Med študijem sem 

dobila premalo 

informacij o delu, ki 

ga sedaj opravljam. 

Tako sem na prvo 

delovno mesto 

pristopila z velikimi 

strahom, saj nisem bila 

sigurna v lastno znanje 

in izkušnje. 

Strah in 

nesigurnost v 

lastno znanje in 

izkušnje. 

Ko sem prišla na prvo 

delovno mesto, sem 

čutila strah, saj sem 

vedela, da mi manjka 

praktičnih znanj. 

Strah zaradi 

pomanjkanja 

znanj. 

Ko sem prvič prišla na 

delovno mesto, sem 

mislila, da nikakor 

nimam dovolj znanj in 

prakse za opravljanje 

poklica. Zato sem bila 

kar malo prestrašena, 

kako bo vse skupaj 

potekalo. Predvsem, 

kako me bojo 

sprejemali drugi 

učitelji, pa tudi starši, 

učenci. 

Strah zaradi 

pomanjkanja znanj 

in prakse ter 

sprejemanja drugih 

učiteljev, staršev in 

učencev. 
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Veliko je bilo tudi 

izpolnjevanja raznih 

papirjev, obrazcev. O 

tem pa v času študija 

nismo kaj dosti 

zvedeli. 

Veliko papirjev in 

obrazcev. 

DOKUMENTACIJA 

IN BIROKRACIJA 

Najbolj me je in me 

še, pri mojem delu jezi 

toliko »papirologije«. 

Vseskozi moramo 

nekaj vpisovati, voditi 

evidence itd. kar 

nenazadnje vzame tudi 

veliko časa. Imela pa 

sem težave tudi pri 

tehničnih vsebinah, pri 

čemer so mi sodelavci 

bili v veliko pomoč. 

Izpolnjevanje 

obrazcev in 

dokumentov, ki 

vzamejo veliko 

časa in težave pri 

tehničnih vsebinah. 

Papirji so še ena taka 

stvar, ki so mi v 

začetku predstavljali 

velik izziv.   

Izziv »papirjev« - 

dokumentacija. 

Vpisovanje v razne 

sisteme, izpolnjevanje 

dokumentacije, 

vodenje evidenc mi je 

na začetku 

predstavljalo veliko 

težavo. Med študijem 

se o tem nismo učili, 

pa tudi na praksi me s 

tem niso seznanili. 

Veliko sem zato 

Vpisovanje 

sistemov in 

izpolnjevanje 

dokumentacije. 
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brskala po internetu in 

literaturi. Pa tudi na 

sodelavce sem se 

večkrat obrnila po 

pomoč. 

Imela sem kar nekaj 

težav, kar se tiče 

nekaterih tehničnih 

zadev in birokracije. 

Tehnične zadeve in 

birokracija. 

Hkrati pa sem imela 

probleme tudi na 

področju 

diagnosticiranja 

učencev in sestavljanja 

IP-jev. 

Težave na 

področju 

diagnosticiranja in 

sestavljanja IP-jev. 

DIAGNOSTICIRANJE 

Med študijem smo 

morali sestaviti en IP 

za učenca. Ko pa sem 

prišla na delo, sem jih  

morala v mesecu dni 

sestaviti 8. Nisem 

vedela, kako se tega 

lotiti. 

Sestavljanje IP-jev. 

Diagnosticiranje 

učence in pisanje IP-

jev je naslednji izziv, 

ki mi ga na začetku, 

brez pomoči ostalih, 

ne bi uspelo rešiti. 

Diagnosticiranje in 

pisanje IP-jev. 

Primanjkovalo mi je 

znanja za 

diagnosticiranje 

učencev, zato sem 

Premalo znanja za 

diagnostiko. 
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mogla pridobiti veliko 

informacij. 

Diagnostika učencev 

je naslednja stvar, ki je 

brez pomoči 

sodelavcev, predvsem 

na začetku, ne bi 

mogla izvesti. 

Diagnosticiranje s 

pomočjo pomoči 

drugih. 

Velik izziv mi je 

predstavljalo 

diagnosticiranje 

učencev in zapis IP-

jev. 

Diagnosticiranje in 

zapis IP-jev kot 

izziv. 

Premalo sem imela 

izkušenj s področja 

sodelovanja. Torej 

sodelovanje z učitelji, 

starši. Zato mi je to 

predstavljalo velik 

izziv. 

Sodelovanje z 

učitelji in starši kot 

izziv. 

SODELOVANJE 

 

V teku študija nisem 

na praksi sodelovala z 

nikomer razen z 

mentorjem. Torej ne z 

drugimi učitelji, starši, 

vodstvo šole. Tako si 

nisem znala 

predstavljati, kako bo 

to potekalo, niti nisem 

poznala načina, kako 

pristopiti do njih. 

Pomanjkanje 

izkušenj s 

sodelovanjem in 

problem pristopa k 

staršem in 

učiteljem. 

Na začetku mi je 

predstavljalo težavo 

Sodelovanje s 

starši kot težava. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

81 

 

sodelovanje s starši. 

Že vprašanje, kako se 

jim približati. 

Menim, da pridemo na 

prvo delovno mesto z 

minimalnimi 

izkušnjami, kako 

pristopiti do drugih 

sodelavcev, staršev. 

Zato nam to na 

začetku predstavlja 

težavo. 

Pomanjkanje 

izkušenj za pristop 

do sodelavcev in 

staršev. 

Nisem vedela, kako se 

naj približam staršem 

in ostalim strokovnim 

delavcem, učiteljem 

na šoli, da bom lahko 

z njimi sodelovala. 

Težava pri 

približanju 

staršem, 

strokovnim 

delavcem, 

učiteljem ter 

sodelovanje z 

njimi. 

Naletela sem na 

težavo, saj se je 

starejša sodelavka 

neprestano vtikala v 

moje delo, silila s 

svojimi predlogi, 

mojih pa ni 

upoštevala. 

Nepripravljenost 

na sodelovanje. 

Starejši sodelavci mi 

niso bili pripravljeni 

pomagati in niso 

sprejemali mojih 

predlogov. 

Nepripravljenost 

na sodelovanje in 

sprejemanje novih 

predlogov. 
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Opazila sem, da 

nekateri starejši 

učitelji »ne marajo« 

oziroma so negativni 

do novih, mlajših 

sodelavk in niso 

pripravljeni z nami 

sodelovati in nam 

pomagati. 

Nepripravljenost 

na pomoč in 

sodelovanje. 

Kakšnih drugih stvari, 

na primer bolj 

podrobne/uporabne 

metodike, ki bi jo 

rabili, pa se nismo 

učili. 

 

Pomanjkanje 

znanja iz metodike. 

METODIKA IN 

OBLIKE DELA 

 

 

Je pa res, da sem bila 

šibka pri metodiki. Tu 

sem si pomagala z 

razno literaturo. 

 

Pomanjkanje 

znanja iz metodike. 

Neke teoretične 

osnove sem imela, a 

hkrati »luknje« v 

metodiki. Delo in 

pomoč sodelavcev v 

prvih mesecih mi je 

dalo največ, kar se tiče 

praktičnih izkušenj. 

 

Šibko znanje iz 

metodike. 

Hkrati mi je težavo 

predstavljalo 

Pomanjkljivo 

znanje iz metodike 

in oblik dela. 
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pomanjkljivo znanje iz 

metodike in oblik dela.  

Po študiju sem morala 

vložiti veliko truda v 

usvajanje metodike, 

saj je naše delo 

izredno raznoliko, 

moje znanje pa po 

študijo ni bilo 

zadostno. 

Usvajanje 

metodike po 

študiju. 

Že samo delo kot tako, 

skrb za ljudi, 

poučevanje otrok, je 

izziv, saj je vedno 

treba upoštevati 

vsakega posameznika 

in kar je zanj 

najboljše. Hkrati pa je 

delo tako raznoliko, da 

moraš nenehno iskati 

nova kreativna znanja 

in spretnosti. 

Skrb za ljudi in 

poučevanje otrok 

kot izziv. 

NARAVA DELA, 

SKRB ZA 

POUČEVANJE 

OTROK 

Izziv pri delu mi je in 

mi še vedno 

predstavlja 

edinstvenost vsakega 

posameznika.  

Edinstvenost 

vsakega 

posameznika kot 

izziv. 

Mislim, da je velik 

izziv že samo delo kot 

tako, ki lahko poteka 

na različnih področjih. 

Zaradi tega je 

potrebno nenehno 

Delo na različnih 

področjih, 

edinstvenost 

posameznikov in 

doseženi uspehi 

kot izziv. 
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izobraževanje in 

izpolnjevanje 

Nenazadnje pa tudi 

edinstvenost vsakega 

posameznega otroka in 

uspehi, ki jih z njimi 

dosežemo.  

Izziv za naprej mi 

predstavlja tudi, ko 

vidim da sem pri 

svojem delu uspešna. 

Uspeh pri delu kot 

izziv. 

Ko vidim pri otrocih 

napredek, mi to 

predstavlja povratno 

informacijo, da sem 

pri delu uspešna in mi 

je hkrati izziv za delo 

v naprej. 

Napredek pri 

otrocih in uspeh pri 

delu kot izziv. 

Velik izziv v našem 

poklicu predstavlja 

posebnost in 

edinstvenost vsakega 

posameznika. Že sama 

narava dela je taka, da 

je en velik izziv. 

Edinstvenost 

posameznika in 

narava dela kot 

izziv. 

 

 

»Novih zadolžitev in obremenitev na začetku poklicne poti se spominjam kot izzivov, ki sem 

jih z znanjem, ki sem ga pridobila v času študija, in tistim, ki sem ga sproti pridobivala, in s 

sodelovanjem z ostalimi učitelji in pozitivno šolsko klimo uspešno reševala«(avtobiografija 

št. 2).  
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Iz odgovorov sem oblikovala sedem podkategorij, in sicer: mentorstvo, strah pred prvo 

zaposlitvijo, dokumentacija in birokracija, diagnosticiranje, sodelovanje, metodika in oblike 

dela, narava dela – skrb za poučevanje otrok. 

Izzivi spodbujajo posameznikov razvoj, od vsakega posameznika pa je odvisno, kako se bo 

na izzive odzval, torej, koliko bo celostno izkušnjo osmislil ter predelal. Od tega je odvisno, 

v kolikšni meri bodo izzivi vzpodbudili njegov profesionalni razvoj (Valenčič-Zuljan, 2001). 

Učitelj se ob prepoznavanju izzivov ter ob razmišljajočem iskanju ustreznih odgovorov 

nanje, uči (Fullan, 1993, po Valenčič-Zuljan, 2001). Specialne pedagoginje so na začetku 

svoje poklicne poti naletele na kar nekaj težav. Le dve intervjuvani specialni pedagoginji 

pravita, da se ob prvi zaposlitvi nista soočali s kakšnimi posebnimi težavami. Težo tega 

pripisujeta mentorstvu. Na šolah, kjer so se zaposlile, je dobro poskrbljeno za novince, saj 

jim je  dodeljen mentor, ki jim pomaga in jih usmerja. Tri specialne pedagoginje pa omenjajo 

željo po mentorju ob prvi zaposlitvi, saj menijo, da bi se tako lahko lažje vpeljale v delo. 

Mentor je namreč tisti, ki s svojo vlogo neposredno vpliva na razvoj bodočega učitelja 

(Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009), saj ga spodbuja, postavlja pred izzive in mu hkrati pomaga, 

ga varuje pred napakami in olajša delo in učenje (Valenčič-Zuljan, Bizjak, 2007). »Za dvig 

kakovosti tako posameznikov kot celotnega področja vzgoje in izobraževanja je nujno, da 

vsem, ki so prvič zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, omogočimo primeren 

karierni začetek« (Krištof, 2007). 

Šest specialnih pedagoginj je omenilo, da jim je na začetku predstavljal težavo predvsem 

strah pred prvo zaposlitvijo. Ta strah pa izvira iz občutka lastne nesposobnosti za 

opravljanje določenega poklica, občutka nezadostne strokovnosti, strah, kako jih bodo drugi 

učitelji, starši in učenci sprejeli. Pa tudi strah, kako se naj sami približajo staršem, učiteljem 

in učencem. Specialne pedagoginje omenjajo, da so se spraševale, kako jih bodo novi 

sodelavci sprejeli, kako se bodo same znašle na novem delovnem mestu in ali imajo dovolj 

znanja, da bodo lahko pomagale učencem. Javrh (2008) govori o prvi fazi učiteljeve kariere, 

to je vstop v poučevanje, ki je označeno kot obdobje »preživetja in odkrivanja«, za obdobje 

pretiranega ukvarjanja s samim seboj, svojim položajem in občutki neustreznosti. Pravi, da 

nekateri doživljajo neprijetnosti, strah ter negotovost in se sprašujejo, če bodo nalogi kos. 

Pri tem opozarja, da so izkustva pri vstopu v poklic lahko zelo pomembna in lahko vplivajo 

na učiteljevo delo še nadalje v naslednjih fazah kariere.  »Prvo zaposlitev pomnim kot 

prelomnico, ko sem iz vloge učenca prestopila v vlogo učitelja. Tako sem se naenkrat znašla 

v novem svetu. Morala sem sodelovati z drugimi učitelji, starši, biti strokovna. V veliko 
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pomoč so mi bili drugi učitelji na šoli, ki so mi bili pripravljeni pomagati in klima na šoli, ki 

je bila sproščena« (avtobiografija št. 1).  

Naslednja težava, ki jo specialne pedagoginje omenjajo, je problem dokumentacije. Kar 

pet intervjuvanih pove, da so potrebovale pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije in 

tehničnih vsebinah. Omenijo, da o tem tekom študija niso izvedele kaj dosti in so zato morale 

iskati pomoč pri drugih učiteljih ali brskati po literaturi. »V zadnjih letih službovanja pa me 

je zmotilo to, da so se povečevala »papirna dela«, s čimer mislim izpolnjevanje razne 

dokumentacije. Tega na začetku moje službene poti ni bilo toliko, v zadnjih letih pa se je 

delež izredno povečal. Zaradi tega ti potem ostane manj časa  za delo z učenci ali za 

izobraževanje« (avtobiografija št. 1).  

Četrti izziv, s katerim se specialne pedagoginje soočajo na začetku poklicne poti, je 

diagnosticiranje. Šest specialnih pedagoginj med intervjujem omeni, da so imele težave pri 

diagnosticiranju in sestavljanju IP-jev. Pravijo, da niso imele zadostnega znanja, da bi lahko 

diagnosticiranje opravile samostojno, brez pomoči. Omenijo, da so vložile veliko truda, da 

so pridobile dodatne informacije v zvezi z diagnostiko. Lipec-Stopar (1999) poudarja, da 

mora šola, ko gre za otroke s posebnimi potrebami, poskrbeti za zelo natančno beleženje in 

dokumentiranje postopkov in natančno beleženje in dokumentiranje, od prve zaznave 

posebnih potreb pri otroku in vse nadaljnje korake.  

Pri tem pa je pomembno tudi sodelovanje, ki ga specialne pedagoginje omenjajo kot 

naslednjo težavo pri prvi zaposlitvi. Gre za sodelovanje z drugimi učitelji, strokovnimi 

delavci in starši. Intervjuvane specialne pedagoginje omenjajo, da so k prvi zaposlitvi 

pristopile brez izkušenj na področju sodelovanja, saj med prakso niso sodelovale z ostalimi 

učitelji, razen mentorjem. Prav tako niso imele izkušenj na področju sodelovanja s starši. 

Tako jim je predstavljal velik izziv, kako se približati najprej staršem, ki so vedno bolj vpeti 

v vzgojno-izobraževalni sistem, nato strokovnim delavcem in učiteljem. Vsak namreč gleda 

na otroka s svojega zornega kota. Ti zorni koti pa so pomembni pri celostni obravnavi otroka, 

saj sodelovanje in timsko delo pomeni multidisciplinarni pristop (Lipec Stopar, 1999).  

»Skozi leta službovanja sem se naučila, da se je vedno potrebno truditi za dobre in 

sodelovalne odnose. Tisto, kar pa mi je bilo težko, ne samo na začetku karierne poti, temveč 

tudi kasneje, pa je sodelovanje s starši, in to s tistimi, ki na sodelovanje niso bili pripravljeni 

ali pa so sami želeli odločati, kako mora biti za stvari, za katere niso bili pristojni« 

(avtobiografija št.3). Sodelovanje pri pedagoškem delu razvija interpersonalne spretnosti in 
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spodbuja k izražanju in obvladovanju čustev (Devjak, Polak, 2007), timsko delo pa dviguje 

delovno motivacijo, povečuje povezanost med člani in vzpodbuja pozitivno klimo. Specialne 

pedagoginje omenijo, da je pozitivna klima v kolektivu in s tem dobro sodelovanje, 

ključnega pomena pri delu specialnega pedagoga, saj je to pomembno za učiteljevo 

zadovoljevanje profesionalnih potreb in se s tem veča kakovost dela v razredu in na šoli. Kot 

pravi Resman (2005), je v sodelovalni kulturi večja motivacija učiteljev in posledično tudi 

boljši uspeh učencev. 

Naslednji izziv, ki ga specialne in rehabilitacijske pedagoginje omenjajo, pa je nezadostna 

usposobljenost na področju metod in oblik dela. Specialne pedagoginje pravijo, da so 

morale in še vlagajo veliko truda v izobraževanje za delo z določeno populacijo. Pri tem 

omenjajo, da je delo specialnih pedagogov tako raznoliko in razširjeno na različna področja, 

da se je potrebno nenehno izobraževati. Hkrati pa je potrebno upoštevati še vsakega otroka 

posebej. Omenjajo, da so poleg raznih novih oblik in metod dela morale in bodo mogle 

pridobiti še veliko kreativnih znanj in spretnosti. Učitelju v študiju pridobljene kvalifikacije 

ne zadoščajo, saj nove družbene spremembe in dejavniki povzročajo potrebo po nenehnem 

izpopolnjevanju profesionalnih kompetenc in nenehnem profesionalnem razvoju. Že samo 

delo specialnega pedagoga, ki obravnava vsakega otroka kot posameznika, nujno vodi v 

nenehno dopolnjevanje lastnih metod in oblik dela za boljše dosežke. Zato je ena od ključnih 

nalog specialnega in rehabilitacijskega pedagoga tudi sposobnost prevzemanja odgovornosti 

za lasten profesionalni razvoj, ki vključuje sposobnost analiziranja svojega pedagoškega 

dela in sposobnost načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja (Valenčič-Zuljan in 

Vogrinc, 2007). Defektologinje pa v svojih opisih omenjajo, da so imele dobro teoretično in 

praktično osnovo, a so hkrati vedele, da bo to potrebno dopolniti.  »Na prvo delovno mesto 

sem prišla z dobro teoretično in praktično osnovo, zaradi česar mi je poučevanje hitro steklo. 

Znanje, ki sem ga pridobila tekom študija, sem morala prenesti na svoj razred/oddelek in 

otroke, ga temu primerno prilagoditi, dopolniti in ga povezati s svojimi strategijami tako, 

da so se učenci naučili in napredovali po svojih zmožnostih. To mi je predstavljalo pozitiven 

izziv, ki sem ga uspešno reševala« (avtobiografija št. 1).  

Nazadnje pa intervjuvane specialne pedagoginje, kot pozitiven izziv, omenijo še samo 

naravo dela, raznolikost področij dela specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in 

edinstvenost vsakega posameznika. Specialni in rehabilitacijski pedagog je lahko v šolstvu 

vpet v številne vloge (Galeša, 1995) in je zato strokovnjak, ki dela neposredno z otroki, se 

zaveda njihove edinstvenosti, se povezuje z ostalimi učitelji in s strokovnimi delavci in 
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starši. Hkrati pa tudi izdela diagnostično oceno otroka, pri njemu vzbuja pozitivno 

samopodobo in spremlja njegov napredek (Senica, 2009). Etični kodeks (2009) govori o delu 

specialnega pedagoga kot o dinamičnem procesu, ki zahteva prilagoditev vsakemu otroku 

posebej in omogoča vsakemu posamezniku razviti svoje potenciale. Intervjuvane pravijo, da 

jih narava dela v povezavi z lastno skrbjo za poučevanje otrok in doseženi uspehi ženejo 

naprej k izobraževanju in soočanju z vedno novimi izzivi. Defektologinje prav tako omenjajo 

metode in tehnike, ki so jih uporabljale pri učencih in so se izkazale za uspešne, kot izziv. 

»Hkrati sem izziv in navdušenje videla v metodah in tehnikah, ki sem jih uporabljala in so 

se izkazale za uspešne. Napredek pri učencih je tisto, kar je vplivalo na mojo podobo o sebi 

kot o učitelju« (avtobiografija št. 1). »Prvo leto mojega poučevanja je bilo pomembno, saj 

so uspehi pomenili vzpodbudo za nadaljnje delo« (avtobiografija št. 3). Javrh (2006) prav 

tako omenja dejstvo, da nekateri ob vstopu v prvo fazo S-modela, to je faza preživetja in 

odkrivanja, pridejo v obdobje, ki jih prepriča, da je poučevanje za njih pravi poklic. Hkrati 

pa je v tej fazi poudarjeno tudi to, da so prva izkustva lahko pomembna za celotno nadaljnjo 

kariero. 

 

3.5. SPODBUDE IN OVIRE PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Tabela 6: Kategorizacija in klasifikacija zapisov spodbud profesionalnega razvoja 

I. IZJAVE 

 

II. POJMI III. 

PODKATEGORIJE 

 

IV. KATEGORIJE 

Moja želja je 

delati dobro in to 

početi 

kakovostno. To 

pa lahko dosežem 

le, če se nenehno 

izobražujem.  

Želja delati 

dobro in 

kakovostno. 

 

 

OSEBNA ŽELJA PO 

POUČEVANJU IN 

NUDENJU POMOČI, 

IZPOPOLNJEVANJU 

TER NARAVA IN 

RAZNOLIKOST 

DELA 

SPODBUDE 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 
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Spodbuja me 

samo delo, ki ga 

želim dobro 

opraviti, in pa 

dosežki otrok, s 

katerimi delam.  

 

Narava dela in 

dosežki otrok 

kot spodbuda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpodbudo za 

neprestano 

izobraževanje in 

razvoj mi 

predstavlja že 

samo delo z 

različnimi učenci, 

ki imajo različne 

primanjkljaje in 

motnje. Te pa 

zahtevajo 

individualno 

obravnavo in 

nove pristope. 

Menim, da si 

mora zato vsak, ki 

tako delo 

opravlja, želeti, 

da je pri tem čim 

boljši in da so 

rezultati tudi 

vidni. To pa lahko 

posameznik 

doseže le s 

nenehnim 

izobraževanjem. 

Delo z 

različnimi učenci 

in kakovost dela 

kot spodbuda. 
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Vedno, ko vidim 

napredek pri 

otroku, sem še 

bolj motivirana za 

nadaljnjo delo. 

Napredek otrok 

kot nadaljnja 

motivacija za 

delo. 

 

Najbolj me 

vzpodbuja 

občutek 

obvladovanja 

situacije na 

delovnem mestu, 

pa tudi napredek 

in zadovoljstvo 

staršev in 

učencev. 

Občutek 

obvladovanja 

situacije in 

zadovoljstvo 

učencev in 

staršev. 

 

Želja po 

poučevanju in 

pomoči otrokom 

in napredek otrok 

zaradi mojega 

dela, je tisto kar 

me žene k 

neprestanemu 

izobraževanju. 

Vzpodbuda 

vezana na željo 

po poučevanju in 

pomoči otrokom 

ter napredek, ki 

ga delo 

povzroča. 

 

Sama spodbuda je 

verjetno narava 

dela in 

individualnost 

vsakega 

posameznika. To 

zahteva veliko 

izobraževanj in 

seveda neprestano 

Narava dela in 

individualnost 

posameznika ter 

delo z njim kot 

spodbuda k 

profesionalni 

rasti. 
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profesionalno 

rast. 

Hkrati pa tudi 

različna področja, 

na katerih lahko 

deluješ kot 

specialni in 

rehabilitacijski 

pedagog. Že na 

istem delovnem 

mestu moraš 

neprestano iskati 

novosti. Če pa 

zamenjaš 

področje, na 

primer greš iz 

zavoda delat v 

šolstvo, je to spet 

novo področje, ki 

spodbuja in teži k 

izobraževanju in 

napredku. 

Raznolikost dela 

kot spodbuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje v 

našem poklicu se 

ne neha, saj so si 

osebe, s katerimi 

delamo, različne 

in edinstvene pa 

tudi področja, na 

katerih lahko 

delamo, so  

Spodbuda zaradi 

različnosti oseb 

in poklicev. 
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različna. Zato je 

potrebno nenehno 

izobraževanje in  

iskanje novih 

metod.  

 

 

 Pozitivna klima 

na delovnem 

mestu je tisto, kar 

me spodbuja za 

delo vnaprej. To 

da se z sodelavci 

in vodstvom 

razumemo in 

medsebojno 

pomagamo ter 

sodelujemo, je 

tisto zaradi česar 

z veseljem hodim 

na delo in se 

izpopolnjujem, da 

sem pri svojem 

delu tudi vedno 

boljša. 

Pozitivna klima 

in sodelovanje 

kot spodbuda. 

POZITIVNA KLIMA, 

SODELOVANJE IN 

UDELEŽBA V TIMU 

Hkrati pa me 

spodbujajo tudi 

dobri sodelovalni 

odnosi, odprtost 

sodelavcev in 

sodelovanje v 

timu. Če je 

vodstvo 

naklonjeno 

izobraževanju in 

Sodelovanje in 

delo v timu kot 

spodbuda. 
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kolegi k 

skupnemu 

reševanju 

problemov, me to 

nedvomno 

spodbuja k 

izobraževanju, 

iskanju novih 

zamisli in 

uresničevanju le 

teh ter s tem k 

profesionalni 

rasti. 

 

Prav tako pa je 

pomembna tudi 

klima, ki mora 

biti pozitivna in 

vodstvo, ki je 

naklonjeno novim 

izobraževanjem. 

 

Pozitivna klima 

in naklonjeno 

vodstvo kot 

spodbuda. 

Supervizija je še 

ena stvar, ki me 

nenehno spodbuja 

k izobraževanju, 

saj lahko 

razčistim s 

težavami, s 

katerimi se 

srečujem, in tako 

dobim potrditev, 

da delam prav. 

Supervizija kot 

spodbuda k 

izobraževanju. 

SUPERVIZIJA 
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Pomembna 

spodbuda pa je 

tudi supervizija. 

Supervizija kot 

spodbuda. 

Pomembno vlogo 

v mojem 

poklicnem 

delovanju igra 

tudi 

samokritičnost, s 

katero evalviram 

svoje lastno 

delovanje, uspehe 

in neuspehe. 

Kadar vidim, da 

sem uspešna, me 

to žene naprej, da 

bi bila še naprej 

uspešna. Kadar pa 

zasledim 

neuspehe, me to 

spodbuja k 

dodatnem 

raziskovanju, 

izobraževanju in 

razvijanju novih 

strategij. 

Samokritičnost  

in evalvacija 

lastnega dela kot 

spodbuda . 

SAMOEVALVACIJA 

Bi rekla, da me 

spodbujajo tudi 

neuspehi, ki jih 

pri sebi opazim in 

zaradi katerih 

želim v prihodnje 

odreagirati boljše. 

Prepoznavanje 

lastnih 

neuspehov kot 

spodbuda. 
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Nenazadnje pa 

me k nenehnem 

izobraževanju 

spodbuja tudi 

dostopnost 

literature. Saj si 

lahko o raznih 

metodah itd. 

preberem kar 

preko spleta. 

Dostopnost 

literature kot 

spodbuda za 

stalno 

izobraževanje. 

DOSTOP DO 

LITERATURE 

Menim, da je pri 

vsem tem 

pomembno to, da 

je literatura tudi 

dostopna, saj bi 

drugače 

izobraževanje 

potekalo veliko 

težje in bi morali 

vanj vložiti veliko 

več truda pa tudi 

denarja. 

Dostopnost 

literature olajša 

izobraževanje. 

Je pa res, da je 

danes strokovna 

literatura 

dostopna na 

spletu in v 

knjižnicah, zato 

se je veliko lažje 

izobraževati tudi 

tistim, pri katerih 

šole niso 

naklonjene k 

Dostopnost 

literature za vse. 
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izobraževanjem in 

seminarjem iz 

finančnega 

razloga. 

 

Da bi bili učitelji pri izzivih uspešni, je potrebno, da se nenehno izobražujejo, so odprti za 

spremembe in motivirani za nenehno učenje, novosti ter profesionalni razvoj. Iz raziskave 

je vidno, da specialne pedagoginje v prvi meri spodbuja želja po kakovostnem delu in 

profesionalnemu razvoju, ki pomeni sposobnost premišljenega analiziranja svojega 

pedagoškega dela in zahteva učiteljevo odprtost in dovzetnost za povratne informacije in 

svetovanje (Valenčič-Zuljan in Vogrinc, 2007). Intervjuvane omenjajo, da že sama narava 

dela z učenci, pomoč pri različnih motnjah in primanjkljajih, ki zahtevajo individualno 

obravnavo in nove pristope, spodbuja profesionalno rast in razvoj. K temu še dodajajo, da je 

prisotna tudi lastna želja in motivacija, da delajo dobro in pomagajo, saj specialni pedagogi 

s pomočjo otrokom pripomorejo tudi k sprejemanju različnosti in vplivajo na medosebne 

odnose in humanizacijo družbe (Kolenc, 2005). Intervjuvane pravijo, da jim veliko pomeni, 

kadar je opazen uspeh pri učencih, saj dobijo občutek, da obvladujejo situacijo. Naslednja 

spodbuda je dejstvo, da je delo specialnih pedagoginj zelo raznoliko. To se vidi že v sami 

raznolikosti različnih poklicev, ki jih lahko kot specialni pedagog opravljaš, pa tudi pri 

opravljanju dela na določenem delavnem mestu. Pravijo, da je vsak učenec na svoj način 

poseben in potrebuje nove pristope, drugačno metodiko. In zato so vedno potrebna nova 

izobraževanja s pomočjo strokovne literature ali kako drugače. Specialne pedagoginje 

omenjajo, da venomer iščejo nove rešitve, strategije in prilagoditve, ki bi pomagale 

učencem, da bi bili uspešnejši. Kot pravi Kolenc (2005) je pomembna lastna težnja po 

izobraževanju, kjer mora specialni pedagog spremembe občutiti kot izzive in se kot tak 

spreminjati iz pasivnega prejemnika znanja v aktivnega ustvarjalca strokovnega 

izpopolnjevanja. Le s stalnim strokovnim izobraževanjem lahko dosežemo rast strokovnih 

delavcev in s tem večjo učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in 

Polak, 2007). Ker pa na profesionalni razvoj učitelja vpliva tudi klima šole, ki lahko 

spodbuja ali zavira profesionalni razvoj, Kennedy (1985, po Javornik-Krečič, 2008) govori 

o nujnosti ohranjevanja pozitivne šolske klime, ki podpira posameznikov razvoj, napredek, 

rast in spreminjanje. Tudi specialne pedagoginje izpostavijo, da je na delovnem mestu 

izredno pomembna pozitivna klima. Torej, da lahko prosiš za pomoč in jo tudi dobiš, da 
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lahko zastavljaš vprašanja, da so odprti za nove predloge. Poudarjajo, da je to na začetku 

kariere izrednega pomena, saj vzpodbuja profesionalni razvoj. Hkrati pa pozitivna klima in 

odnosi vplivajo na boljše počutje pri delu in s tem uspešnejše opravljanje poklica. Pri tem 

omenjajo tako sodelavce, ki so pripravljeni sodelovati pri problemih in jih skupinsko 

reševati, kot tudi pozitivno naravnano vodstvo, ki je naklonjeno izobraževanjem, 

seminarjem in novim predlogom. Hargreaves in Fullan (2000) govorita o sprejemanju in 

dajanju pomoči, kjer se posameznik in skupina trudi, da postane pozitivna interakcija del 

vsakdanje šolske klime. Javornik Krečič (2008) poudarja,  da je za profesionalni razvoj 

pomembno, da ima učitelj možnost za sodelovanje in da ni prepuščen samemu sebi. 

Srečevanje in delo učiteljev v majhnih skupinah, kjer skupaj načrtujejo, preizkušajo in 

ocenjujejo svojo učinkovitost, ima velik pomen (Hargreaves in Fullan, 2000), saj skupina 

pripomore, da so zamisli in rešitve bolj premišljene (Handy, 1999, po Koren, 2007). Hkrati 

pa je pomembno tudi, da učitelj sam predela svoja pojmovanja in ugotovi, kaj pospešuje in 

ovira njegov razvoj ter kateri dejavniki vplivajo na raziskovanje učne situacije (Valenčič-

Zuljan, 1999). Specialne pedagoginje omenijo samoevalvacijo kot eno od spodbud. 

Samoevalvacija je nadgradnja refleksivnega razmišljanja o sebi in svojem delu. Učitelj je 

tisti, ki zbira, interpretira podatke in se hkrati odloča, kako bo dane ugotovitve uporabil 

(Valenčič-Zuljan, Bizjak, 2007). Hkrati prevzema odgovornost za raziskovanje in 

spreminjanje lastne prakse .Temeljni proces samoevalvacije je refleksija (prav tam.). Dve od 

intervjuvanih omenijo tudi supervizijo kot spodbujevalnika profesionalnega razvoja, saj 

lahko tako hitro razčistita s težavami, s katerimi se srečujeta na svoji poti in dobita potrditev, 

da delata prav. Pomembno je, da učitelji stalno proučujejo, ocenjujejo in evalvirajo svoje 

lastno delo in preizkušajo nove pristope, bodo tako postali učinkovitejši (Valenčič-Zuljan in 

Vogrinc, 2007c). To pa je možno tudi zaradi vedno bolj preko spleta dostopne strokovne 

literature, ki pa jo tudi specialne pedagoginje omenijo kot eno izmed spodbud. 

Tabela 7: Kategorizacija in klasifikacija zapisov ovir profesionalnega razvoja 

I. IZJAVE 

 

II. POJMI III. PODKATEGORIJE 

 

IV. KATEGORIJE 

Ena od ovir 

profesionalnega 

razvoja je 

definitivno 

Nenaklonjeno 

vodstva in cena 

izobraževanj kot 

ovira. 

NENAKLONJENO 

VODSTVO IN 

NEPRIMERNOST 

IZOBRAŽEVANJ 

OVIRE 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 
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nenaklonjenost 

vodstva šoli do 

različnih 

izobraževanj. 

Kar je lahko tudi 

posledica financ 

in predragih 

izobraževanj.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če sem že prej 

omenila, da je 

spodbuda 

naklonjenost 

vodstva do 

raznih 

seminarjev in 

izobraževanj, je 

seveda 

nenaklonjenost 

ena izmed ovir 

profesionalnega 

razvoja. Mene 

osebno pa 

najbolj moti 

neprimernost 

ponujenih 

izobraževanj, saj 

še nisem naletela 

na takega, da bi 

bilo koristno za 

delo. 

Nenaklonjeno 

vodstvo kot 

ovira 

profesionalnega 

razvoja in 

neprimernost 

izobraževanj. 

Oviro vidim tudi 

v izobraževanjih, 

ki niso koristna, 

Cena in preveč 

specifična ali 

preširoko 
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so ali preveč 

specifična ali pa 

preširoko 

zastavljena. 

Hkrati pa je tudi 

cena, ki je po 

navadi  visoka, 

ena od ovir. 

zastavljena 

izobraževanja 

kot ovira. 

 

 

Bi rekla, da je 

nenaklonjenost 

vodstva ena od 

največjih ovir. 

Saj tak ne moreš 

iti na razne 

seminarje. To je 

seveda povezano 

tudi s financami 

in ceno raznih 

izobraževanj.  

Nenaklonjenost 

vodstva in cena 

izobraževanj kot 

ovira. 

Zame 

predstavlja oviro 

predvsem 

neustreznost 

ponujenih 

seminarjev. Ta 

mi ne pomagajo 

in niso koristna 

za delo s 

populacijo, s 

katero delam. 

Neustreznost 

seminarjev kot 

ovira. 

 Kot sem že 

omenila, mi 

predstavlja izziv 

Ne-sodelovalen 

odnos 

NEPRIPRAVLJENOST 

NA SODELOVANJE 
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in hkrati deluje 

kot ovira pri 

profesionalnem 

razvoju  tudi 

odnos drugih 

učiteljev, ki niso 

pripravljeni 

sodelovati in 

deliti svoje 

izkušnje. 

sodelavcev kot 

ovira. 

IN NEUSPEŠNO 

DELO V TIMU 

Naslednja stvar, 

ki te lahko ovira 

pri 

profesionalnem 

razvoju, je 

nedvomno 

negativno 

sodelovanje 

oziroma 

nepripravljenost 

do sodelovanja 

in negativni 

odnosi in klima 

na šoli 

Nepripravljenost 

na sodelovanje 

in negativna 

klima kot ovira. 

Sodelavci, ki 

niso pripravljeni 

sprejeti nove 

ideje mlajših in z 

njimi deliti 

svojih, so ovira, 

saj želijo, da se 

dela le po 

Nepripravljenost 

sodelavcev na 

nove ideje in 

spremembe kot 

ovira. 
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njihovi ustaljeni 

praksi.  

Prva od ovir je 

zagotovo 

neuspešno 

sodelovanje med 

učitelji in pa 

delo v timu, kjer 

ni konstruktivne 

kritike, 

supervizij in kjer 

si prepuščen 

samemu sebi. 

Neuspešno 

sodelovanje in 

delo v timu kot 

ovira. 

 

Supervizija je 

tista, ki me 

nenehno 

spodbuja k 

izobraževanju. 

In če je delo v 

timu neuspešno 

in ni supervizije, 

to vpliva na 

izobraževanje 

oziroma ga 

omejuje. 

Neuspešno delo 

v timu in 

pomanjkanje 

supervizije kot 

omejitev pri 

profesionalnem 

razvoju. 

Rekla bi, da me 

ovira tudi čas, ki 

mi ga nenehno 

primanjkuje. Zdi 

se mi, da za 

nepotrebno 

birokracijo 

porabim veliko 

Birokracija kot 

ovira. 

DOKUMENTACIJA / 

BIROKRACIJA 
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časa, ki bi ga 

lahko namenila 

izobraževanjem 

in izboljšavam.  

Nenehno 

izpolnjevanje 

obrazcev in 

papirjev mi je 

predstavljalo 

izziv hkrati pa 

tudi oviro pri 

profesionalnem 

razvoju. Čas, ki 

ga moram 

nameniti temu, 

bi lahko 

izkoristila za 

rast. 

Izpolnjevanje 

obrazcev in 

papirjev kot 

ovira. 

Veliko časa mi 

vzamejo 

tehnične zadeve 

in papirji, zato je 

to tudi ena 

izmed ovir pri 

mojem 

profesionalnem 

razvoju. 

Tehnične 

zadeve in papirji 

kot ovira. 

 

Na profesionalni razvoj učitelja nedvomno vpliva tudi vodenje šole, ki mora ohranjati 

pozitivno šolsko klimo in podpirati posameznikov razvoj, napredek, rast in spreminjanje 

(Kennedy, 1985, po Javornik-Krečič, 2008). Da pa v realnosti šole niso naklonjene 

izobraževanjem, povedo specialne pedagoginje, ki kot prvo oviro pri profesionalnem razvoju 

izpostavijo nenaklonjenost vodstva do izobraževanj in visoke cene le tega. Po 49. členu 
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Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja naj bi bila ena izmed 

ravnateljevih pristojnosti tudi spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja 

strokovnih delavcev. Tako bi ravnatelj moral zagotoviti pogoje, to je čas in sredstva za 

profesionalni razvoj (izobraževanja, usposabljanja), hkrati pa ustvarjati zmožnost za učenje 

(Erčulj, 2011). Tri specialne pedagoginje omenjajo tudi neprimernost izobraževanj, ki so ali 

preveč specifična ali pa preširoka oziroma nekoristna za delo s populacijo, s katero se 

ukvarjajo. Tudi po analizi ministrstva za znanost, šolstvo in šport iz leta 2004 (Ivajnšič in 

Ivanuš-Grmek, 2009) so pomanjkljivosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja prevelika 

razpršenost ponudbe, nepregleden in težko obvladljiv sistem, premajhen delež programov, 

ki bi bil usmerjen na profesionalne komponente učiteljskega poklica, premajhna 

prepoznavnost evropskih trendov, prostorsko preveč oddaljene izvedbe , premalo prilagojen 

čas in prešibka povezava s sfero dela. 

Iz raziskave je vidno, da specialne pedagoginje vidijo oviro tudi v  starejših sodelavcih in 

ostalih učiteljih, ki se vedejo superiorno in niso naklonjeni novim predlogom dela in želijo, 

da bi delali le po njihovi ustaljeni praksi. Specialne pedagoginje dodajajo, da jo ovira še 

neuspešno delo v timu, kjer ni konstruktivne kritike, supervizij in kjer si prepuščen samemu 

sebi. Pri tem je potrebno poudariti, da so pozitivna klima, ki podpira posameznikov 

napredek, in dobri sodelovalni odnosi nujni, saj se posamezniki ne morejo razviti v statičnih 

šolah. Te pa se lahko spremenijo le, če bodo posamezniki spremenili to, kar delajo (Craft, 

1996, po Javornik-Krečič, 2008). Pri tem pa je pomembno tudi dejstvo, da učitelji, ki se 

razvijajo le individualno, ne morejo spremeniti šole (prav tam), zato je nujno potrebno, da 

se na šolah vzpostavijo sodelovalni odnosi. Nazadnje intervjuvane specialne pedagoginje 

omenijo tudi urejanje dokumentacije, ki sestavlja velik del njihovega poklica, kot oviro pri 

profesionalnem razvoju. S tem namreč izgubijo voljo za dodatno delo ali pa jih privede do 

pomanjkanja časa. Zanimivo, da tudi defektologinja omenja, da se je v zadnjih letih povečalo 

izpolnjevanje raznih papirjev; »V zadnjih letih službovanja pa me je zmotilo to, da so se 

povečevala »papirna dela«, s čimer mislim izpolnjevanje razne dokumentacije. Tega na 

začetku moje službene poti ni bilo toliko, v zadnjih letih pa se je delež izredno povečal. 

Zaradi tega ti potem ostane manj časa  za delo z učenci ali za izobraževanje« (avtobiografija 

št. 1). Pri tem ne smemo pozabiti na dejstvo, da današnji čas in hitre družbene spremembe 

tudi pred specialnega pedagoga postavljajo nove izzive (Grubešič, Morel Bera, 2014) in s 

tem potrebo po pridobivanju različnih znanj in izpolnjevanju novih nalog, kamor nedvomno 

spada tudi povečan obseg izpolnjevanja dokumentacije. 
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ZAKLJUČEK 

 

Namen diplomskega dela je bil raziskati, kako poteka profesionalni razvoj učiteljev 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na začetku kariere, s kakšnimi težavami se učitelji 

specialni pedagogi srečujejo na začetku kariere, kako jih premagujejo in kako sami skrbijo 

za svoj profesionalni razvoj. Želeli smo ugotoviti, kateri dejavniki spodbujajo njihov 

profesionalni razvoj in kateri ga ovirajo.  

Raziskava je pokazala, da so se pedagoginje za izbiro študijske smeri odločile iz različnih 

vzrokov, vse pa pri izbiri poklica povezuje želja po delu z ljudmi in otroki. Specialne 

pedagoginje so se odločile za izbrani poklic iz profesionalnih, altruističnih motivov in tudi 

iz materialnih razlogov. Devet intervjuvanih je z izbiro poklica zadovoljna.  

Zanimalo nas je, kako intervjuvane pojmujejo profesionalni razvoj. Ugotovili smo, da ga 

razumejo kot nenehno osebnostno rast in pridobivanje profesionalnih znanj, pri čemer se 

povezujejo teorija in praksa, delo z drugimi strokovnjaki. Tudi Valenčič-Zuljan (2012) 

pojmuje profesionalni razvoj kot proces vseživljenjskega učenja. To pomeni, da vključuje 

nenehno učenje in hkrati vključuje oziroma povezuje pojmovanja in ravnanja. V tem procesu 

ima pomembno vlogo izkustveno učenje, katerega temeljna ideja je, da se neke stvari 

najbolje naučimo, če smo aktivni (Marentič-Požarnik, 1987). Učitelj se uči ob 

prepoznavanju izzivov in iskanju ustreznih odgovorov na njih (Kolb, 1991, po Valenčič-

Zuljan, 1999, 2991). Eno od načel profesionalnega razvoja je, da je učitelj aktivni 

oblikovalec in usmerjevalec svojega lastnega razvoja (Valenčič-Zuljan, 1999, 2012). Tudi 

intervjuvane osebe so izpostavile, da profesionalni razvoj razumejo kot skrb in odgovornost 

posameznika za nenehno izpopolnjevanje na določenem poklicnem področju. Torej jim je 

ključnega pomena skrb za lastno strokovnost in usposobljenost za delo na danem 

profesionalnem področju. Pri čemer pomembno vlogo namenjajo redni evalvaciji svojega 

dela in iskanju možnosti izboljšav. Kot pomembne dejavnike profesionalnega razvoja 

omenijo refleksijo in sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci in učitelji. Tudi Valenčič-

Zuljan (1999, 2001, 2012) piše, da je ima pojem refleksije osrednje mesto v učiteljevem 

profesionalnem razvoju, saj brez nje ni premišljenega ravnanja in ne rasti. Keiny in Dreyfus 

(1989, po Valenčič-Zuljan, 1999, 2001, 2012) prav tako menita, da je za spoznavanje 

svojega načina dela potrebna analiza, pri kateri ima pomembno vlogo posameznik ali 

skupina, ki je v vlogi učiteljevega »kritičnega prijatelja«.  
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Ugotovili smo, da se intervjuvane po študiju niso počutile dovolj usposobljene za opravljanje 

poklica. Bile so mnenja, da jim je študij posredoval teoretično osnovo, premalo pa je bilo 

praktičnih izkušenj. Mogoče lahko vzroke za to iščemo v takrat še neprenovljenem 

študijskem programu. Tudi v poročilu projekta Programi usposabljanja za učitelje kot ključni 

dejavnik modernizacije šole in medgeneracijskega sodelovanja lahko zasledimo željo 

študentov 4. letnikov po več prakse med dodiplomskim študijem (Muršak, Javrh, Kalin, 

2010). Tudi Kosevski-Puljić (2007) navaja, da je reflektivni model, kjer temelji praksa na 

posameznikovi interpretaciji posameznih situacij kot celoti ter katerega princip je situacijsko 

učenje, še vedno premalo uporabljen, čeprav je model kot tak odločilen za današnje 

izobraževanje učiteljev. Praksa, katere vrednost je odvisna od refleksij konkretnih izkušenj 

in prejetega znanja, sodi, kot pravi Cvetek (2005), v središče izobraževanja učiteljev. 

Kakovost začetnega izobraževanja bodočega učitelja, to je kakovost izobraževalnih 

programov, usposobljenost njihovih izvajalcev, uvajanje v pedagoški poklic in sistemska ter 

osebna podpora, zagotovljena v različnih fazah profesionalnega razvoja, pa so zelo 

pomembni za kakovost profesionalnega razvoja strokovnega delavca (Valenčič-Zuljan, 

Cotič, Fošnarič, Peklaj, Vogrinc, 2001b). Znanja, ki jih bodoči učitelj pridobi v obdobju 

dodiplomskega izobraževanja, se razlikujejo od znanj, ki jih dobi kasneje med poučevanjem 

(Cvetek, 2005).  Intervjuvane pa so izpostavile še dejstvo, da po študiju niso imele dovolj 

metodične usposobljenosti, na kar opozarjajo tudi defektologinje v svojih poklicnih 

avtobiografijah. Raziskava je pokazala, da je  prostovoljno delo igralo pomembno vlogo pri 

pridobivanju praktičnih izkušenj pri večini izprašanih. Tomšič (2010) ugotavlja, da 

prostovoljno delo vpliva na osebnostno rast posameznika in razvijanje določenih vrednot. 

Hkrati zahteva aktivno sodelovanje in občutek posameznikov, da lahko sami storijo nekaj 

koristnega in so dejavni na socialnem področju. Omogoča pridobitev veščin in znanj ter s 

tem razvijanje osebnostnih potencialov, sposobnosti in spretnosti. Prostovoljci se že v času 

pred zaposlitvijo naučijo uporabljati znanje in veščine v konkretnih, življenjskih situacijah.  

Zanimalo nas je tudi, s katerimi izzivi so se intervjuvane soočile ob prvi zaposlitvi. Odgovore 

smo razdelili v sedem podkategorij: problem mentorstva, strah pred prvo zaposlitvijo, izziv 

dokumentacije, diagnosticiranje, sodelovanje, metode in oblike dela ter narava dela – skrb 

za poučevanje otrok. Dve pedagoginji, ki se na začetku nista soočili s kakšnimi posebnimi 

problemi, to pripisujeta mentorstvu, torej pomoči in usmeritvam, ki sta jih dobili od njih. Tri 

pedagoginje pa navajajo željo po mentorju. Tudi Krištof (2007) navaja, da je, za dvig 

kakovosti tako posameznikov kot celotnega področja vzgoje in izobraževanja nujno, da 
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vsem, ki so prvič zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja, omogočimo primeren 

karierni začetek. Mentor je namreč tisti, ki s svojo vlogo neposredno vpliva na razvoj 

bodočega učitelja (Ivajnšič, Ivanuš-Grmek, 2009), saj ga spodbuja, postavlja pred izzive in 

mu hkrati pomaga, ga varuje pred napakami in olajša delo in učenje (Valenčič-Zuljan, 

Bizjak, 2007). Šest specialnih pedagoginj je opozorilo na strah ob prvi zaposlitvi, ki izvira 

iz občutka lastne nesposobnosti za opravljanje določenega poklica, občutka nezadostne 

strokovnosti, strah, kako jih bodo sprejeli drugi učitelji, starši in učenci. Pa tudi strah, kako 

se naj sami približajo staršem, učiteljem in učencem. Javrh (2008) opozarja na prvo fazo 

učiteljeve kariere, to je vstop v poučevanje, in jo označi kot obdobje »preživetja in 

odkrivanja«, za obdobje pretiranega ukvarjanja s samim seboj, s svojim položajem in z 

občutki neustreznosti. Pravi, da nekateri doživljajo neprijetnosti, strah in negotovost ter se 

sprašujejo, če bodo nalogi kos. Pri tem opozarja, da so izkustva pri vstopu v poklic lahko 

zelo pomembna in lahko vplivajo na učiteljevo delo še nadalje v naslednjih fazah kariere. 

Intervjuvane so opozorile tudi na problem dokumentacije. Kar pet intervjuvanih pove, da so 

potrebovale pomoč pri izpolnjevanju dokumentacije in tehničnih vsebinah. Šest pedagoginj 

navaja tudi težave pri diagnosticiranju in sestavljanju IP-jev. Pravijo, da niso imele 

zadostnega znanja, da bi lahko diagnosticiranje opravile samostojno, brez pomoči. Pri tem 

pa kot pomembno izpostavijo sodelovanje, ki ga specialne pedagoginje omenjajo kot 

naslednjo težavo pri prvi zaposlitvi. Intervjuvane specialne pedagoginje omenjajo, da so k 

prvi zaposlitvi pristopile brez izkušenj na področju sodelovanja, saj med prakso niso 

sodelovale z ostalimi učitelji, razen mentorjem. Prav tako niso imele izkušenj na področju 

sodelovanja s starši. Tudi druge raziskave učiteljev potrjujejo problem nezadostne 

usposobljenosti učiteljev za sodelovanje s starši. V raziskavi Mnenje osnovnošolskih 

učiteljev o  usposobljenosti za sodelovanje s starši (Šrot, Rizman-Herga, 2013) anketirani 

učitelji menijo, da se v dodiplomskem izobraževanju niso dovolj usposobili za delo s starši 

in niso pridobili vrsto kompetenc, ki bi jim sodelovanje olajšale. Intervjuvanim v naši 

raziskavi je predstavljal velik izziv, kako se približati najprej staršem, ki so vedno bolj vpeti 

v vzgojno-izobraževalni sistem, nato strokovnim delavcem in učiteljem. Danes starši 

postajajo bolj partnerji v odnosu šola – dom, kar vpliva na spreminjanje oblik, metod in 

vsebin dela s starši. To vpliva na formalno organiziranost in na razvijanje neformalnih 

odnosov med domom in šolo, staršem pa daje več pravic in hkrati povečuje njihovo 

odgovornost za socializacijo in učenje otrok doma ( Kalin, Govekar-Okoliš, Mažgon, Mrvar, 

Resman, Šteh, 2008). Pozitivno klimo in dobre sodelovalne odnose intervjuvane izpostavijo 

kot ključne pri reševanju in premagovanju izzivov. Fizscher in van Andel (2002, po Muršak, 
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Javrh, Kalin, 2010 ) omenjata temeljne izkušnje sodelovalnega odnosa z drugimi kolegi kot 

pomemben prispevek k boljši klimi znotraj zbornice, kjer ima medgeneracijsko učenje in 

sodelovanje pomembno vlogo. Tudi Resman (2005) ugotavlja, da je v sodelovalni kulturi 

večja motivacija učiteljev in posledično tudi boljši uspeh učencev. Sodelovanje pa pri 

pedagoškem delu razvija interpersonalne spretnosti in spodbuja k izražanju in obvladovanju 

čustev (Devjak, Polak, 2007). Pedagoginje so navedle še nezadostno usposobljenost na 

področju metod in oblik dela kot negativni izziv in naravo dela, raznolikost področij dela 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga in edinstvenost vsakega posameznika kot 

pozitivni izziv, s katerimi so se soočale na začetku kariere. Tudi Etični kodeks (2009) govori 

o delu specialnega pedagoga kot o dinamičnem procesu, ki zahteva prilagoditev vsakemu 

otroku posebej in omogoča vsakemu posamezniku razviti svoje potenciale. Intervjuvane 

pravijo, da jih narava dela v povezavi s skrbjo za poučevanje otrok in doseženi uspehi ženejo 

naprej k izobraževanju in soočanju z vedno novimi izzivi. 

Nadalje nas je zanimalo, kaj intervjuvane spodbuja pri njihovem profesionalnem razvoju. 

Ugotovili smo, da specialne pedagoginje v prvi meri spodbuja želja po kakovostnem delu. 

Intervjuvane omenjajo, da že sama narava dela z učenci, pomoč pri različnih motnjah in 

primanjkljajih, ki zahtevajo individualno obravnavo in nove pristope, spodbuja 

profesionalno rast. K temu še dodajajo, da je prisotna tudi lastna želja in motivacija, da delajo 

dobro in pomagajo. Intervjuvane pravijo, da jim veliko pomeni, kadar je opazen uspeh pri 

učencih, saj dobijo občutek, da obvladujejo situacijo. Kot naslednjo spodbudo omenjajo 

dejstvo, da je delo specialnih pedagoginj zelo raznoliko. To se vidi že v sami raznolikosti 

različnih poklicev, ki jih lahko kot specialni pedagog opravljaš, pa tudi pri opravljanju dela 

na določenem delavnem mestu. Pravijo, da je vsak učenec na svoj način poseben in potrebuje 

nove pristope. In zato so vedno potrebna nova izobraževanja, bodisi preko branja strokovne 

literature, udeležbe na seminarjih ali kako drugače. Specialne pedagoginje omenjajo, da 

venomer iščejo nove rešitve, strategije in prilagoditve, ki bi pomagale učencem, da bi bili 

uspešnejši. Kot pravi Kolenc (2005), je pomembna lastna težnja po izobraževanju, kjer mora 

specialni pedagog spremembe občutitI kot izzive in se kot tak spreminjati iz pasivnega 

prejemnika znanja v aktivnega ustvarjalca strokovnega izpopolnjevanja. Le s stalnim 

strokovnim izobraževanjem lahko dosežemo rast strokovnih delavcev in s tem večjo 

učinkovitost celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema (Devjak in Polak, 2007). Specialne 

pedagoginje nadalje izpostavijo dejstvo, da je na delovnem mestu izredno pomembna 

pozitivna klima, kjer lahko prosiš kolege za pomoč in jo tudi dobiš, da lahko zastavljaš 
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vprašanja, da so kolegi odprti za nove predloge. Poudarjajo, da je to na začetku kariere 

izrednega pomena, saj pomembno spodbuja profesionalni razvoj. Hkrati pa pozitivna klima 

in odnosi vplivajo na boljše počutje pri delu in s tem uspešnejše opravljanje poklicnih vlog. 

Pri tem omenjajo tako sodelavce, ki so pripravljeni sodelovati pri problemih in jih skupinsko 

reševati, kot tudi pozitivno naravnano vodstvo, ki je naklonjeno izobraževanjem, 

seminarjem in novim predlogom. Tudi Kennedy (1985, po Javornik-krečič, 2008) govori o 

nujnosti ohranjevanja pozitivne šolske klime, ki podpira posameznikov razvoj, napredek, 

rast in spreminjanje. Srečevanje in delo učiteljev v majhnih skupinah, kjer skupaj načrtujejo, 

preizkušajo in ocenjujejo svojo učinkovitost, ima velik pomen (Hargreaves in Fullan, 2000), 

saj skupina pripomore, da so zamisli in rešitve bolj premišljene (Handy, 1999, po Koren, 

2007). Specialne pedagoginje omenijo še samoevalvacijo kot eno od spodbud. 

Samoevalvacija je nadgradnja refleksivnega razmišljanja o sebi in svojem delu. Dve od 

intervjuvanih omenijo tudi supervizijo kot spodbujevalca profesionalnega razvoja, saj lahko 

tako hitro razčistita s težavami, s katerimi se srečujeta na svoji poti in dobita potrditev, da 

delata prav. Pomembno je, da učitelji stalno proučujejo, ocenjujejo in evalvirajo svoje lastno 

delo in preizkušajo nove pristope, saj bodo tako postali učinkovitejši (Valenčič-Zuljan in 

Vogrinc, 2007c). K temu pripomore vedno bolj preko spleta dostopna strokovna literatura, 

ki pa jo tudi specialne pedagoginje omenijo kot eno izmed spodbud. 

Nadalje so nas zanimale še ovire, na katere so naletele intervjuvane na začetku kariere. 

Raziskava je pokazala, da so specialne pedagoginje na začetku svoje karierne poti naletele 

tudi na kar nekaj ovir. Najprej intervjuvane izpostavijo vodenje šole, ki je velikokrat 

nenaklonjeno izobraževanjem. Kennedy (1985, po Javornik-Krečič, 2008) opozarja, da na 

profesionalni razvoj učitelja nedvomno vpliva tudi vodenje šole, ki mora ohranjati pozitivno 

šolsko klimo in podpirati posameznikov razvoj, napredek, rast in spreminjanje. Po 49. členu 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja naj bi bila ena izmed 

ravnateljevih pristojnosti tudi spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja 

strokovnih delavcev. Tako bi ravnatelj moral zagotoviti pogoje, to je čas in sredstva za 

profesionalni razvoj (izobraževanja, usposabljanja), hkrati pa ustvarjati zmožnost za učenje 

(Erčulj, 2011). Tri specialne pedagoginje omenjajo tudi neprimernost izobraževanj, ki so ali 

preveč specifična ali pa preširoka oziroma nekoristna za delo s populacijo, s katero se 

ukvarjajo. Tudi po analizi ministrstva za znanost, šolstvo in šport iz leta 2004 (Ivajnšič in 

Ivanuš-Grmek, 2009) so pomanjkljivosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja prevelika 

razpršenost ponudbe, nepregleden in težko obvladljiv sistem, premajhen delež programov, 
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ki bi bil usmerjen na profesionalne komponente učiteljskega poklica, premajhna 

prepoznavnost evropskih trendov, prostorsko preveč oddaljene izvedbe, premalo prilagojen 

čas in prešibka povezava s sfero dela. Nadalje nekatere specialne pedagoginje vidijo oviro 

tudi v  starejših sodelavcih in ostalih učiteljih, ki se vedejo superiorno in niso naklonjeni 

novim predlogom dela ter želijo, da bi delali le po njihovi ustaljeni praksi. Specialne 

pedagoginje dodajajo, da jih ovira še neuspešno delo v timu, kjer ni konstruktivne kritike, 

supervizij in kjer si prepuščen samemu sebi. Pri tem pa poudarjajo, da so pozitivna klima, ki 

podpira posameznikov napredek, in dobri sodelovalni odnosi nujni, saj se posamezniki ne 

morejo razviti v statičnih šolah. Te pa se lahko spremenijo le, če bodo posamezniki 

spremenili to, kar delajo (Craft, 1996, po Javornik-krečič, 2008). Pri tem je pomembno tudi 

dejstvo, da učitelji, ki se razvijajo le individualno, ne morejo spremeniti šole (prav tam), zato 

je nujno potrebno, da se na šolah vzpostavijo sodelovalni odnosi. Nazadnje intervjuvane 

specialne pedagoginje omenijo še urejanje dokumentacije, ki sestavlja velik del njihovega 

poklica, kot oviro pri profesionalnem razvoju. S tem namreč izgubijo voljo za dodatno delo 

ali pa jih to privede do pomanjkanja časa. Na kar pa opozarjajo tudi defektologinje v 

poklicnih avtobiografijah. 

Zanimivo bi bilo, da bi za nadaljnje raziskave povabili k sodelovanju tudi ravnatelje. Njihovi 

pogledi na izobraževanje in profesionalni razvoj bi pomagali osvetliti predmet raziskovanja, 

saj so intervjuvane ravno vodstvo šole izpostavile kot enega izmed pomembnih dejavnikov 

pri lastnem profesionalnem razvoju. Ena izmed možnosti nadaljnjih raziskav bi lahko bila 

tudi primerjava mnenj o lastni usposobljenosti po študiju starega in prenovljenega programa 

specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

 

 

 

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

110 

 

VIRI IN LITERATURA 

 

Elektronski vir 1: Senica, M. (2009). Vloga specialnega pedagoga na šoli, 

http://www.vsiskupaj.com/ucenci-s-posebnimi-potrebami/111-vloga-specialnega-

pedagoga-na-soli , pridobljeno 8.6.2015  

 

Elektronski vir 2: Profesionalna organizacija specialnih pedagogih (BHP): kratke 

informacije o delu specialnih pedagogov, 

           http://www.heilpaedagogik.de/bhponline.de/down/public/1xxx-verband/1000-bb-

slo.pdf, pridobljeno 8.3.2015 

 

Elektornski vir 3: Opisi posameznih strok, https://www.zd-

lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=520:opisi-posameznih-

strok&Itemid=1207 , pridobljeno 17.7.2015 

 

Elektronski vir 4: Snovanje rezilientnosti, http://www.burnout.si/sl/cloveski-dejavniki/kaj-

so-cloveski-dejavniki/podrocja-cloveskih-dejavnikov/snovanje-rezilientnosti.html, 

pridobljeno 20.7.2015 

 

Elektronski vir 5: R. Kiswarday, V. (2011) Kako (z)raste in obstane bolnišnični učitelj, 

http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2011/09/Vanja_Kiswarday.pdf, 

pridobljeno 20.7.2015 

 

Elektronski vir 6: Etični kodeks specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (marec 2009), 

http://www.drustvo-sspecialsrp.si/images/pdf/dokumenti/kodeks_etike_2009.pdf, 

pridobljeno 22.7.2015 

 

Elektronski vir 7: Predstavitveni zbornik, Prvostopnejski univerzitetni študijski program 

specialna in rehabilitacijska pedagogika (2014), http://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/SRP-1st-

predstavitveni_zbornik_s_popravki.pdf, pridobljeno 28.7.2015 

 

http://www.vsiskupaj.com/ucenci-s-posebnimi-potrebami/111-vloga-specialnega-pedagoga-na-soli
http://www.vsiskupaj.com/ucenci-s-posebnimi-potrebami/111-vloga-specialnega-pedagoga-na-soli
http://www.heilpaedagogik.de/bhponline.de/down/public/1xxx-verband/1000-bb-slo.pdf
http://www.heilpaedagogik.de/bhponline.de/down/public/1xxx-verband/1000-bb-slo.pdf
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=520:opisi-posameznih-strok&Itemid=1207
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=520:opisi-posameznih-strok&Itemid=1207
https://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&id=520:opisi-posameznih-strok&Itemid=1207
http://www.burnout.si/sl/cloveski-dejavniki/kaj-so-cloveski-dejavniki/podrocja-cloveskih-dejavnikov/snovanje-rezilientnosti.html
http://www.burnout.si/sl/cloveski-dejavniki/kaj-so-cloveski-dejavniki/podrocja-cloveskih-dejavnikov/snovanje-rezilientnosti.html
http://261.gvs.arnes.si/bsola.si/wp-content/uploads/2011/09/Vanja_Kiswarday.pdf
http://www.drustvo-sspecialsrp.si/images/pdf/dokumenti/kodeks_etike_2009.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/SRP-1st-predstavitveni_zbornik_s_popravki.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/SRP-1st-predstavitveni_zbornik_s_popravki.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/SRP-1st-predstavitveni_zbornik_s_popravki.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

111 

 

Elektronski vir 8: Položaj specialnega pedagoga danes v Sloveniji (2014), http://www.cirius-

kamnik.si/uploads/cms/file/Polozaj%20specialnega%20pedagoga%20v%20Sloveni

ji%2019-3-2014-1.doc, pridobljeno 20.7.2015 

 

Elektronski vir 9: Bubb, S. (2013).Vodenje profesionalnega razvoja. Vodenje v vzgoji in 

izobraževanj, 11 (3), file:///C:/Users/nina/Downloads/URN-NBN-SI-DOC-

9O38GXWF%20(2).pdf , pridobljeno 24.7. 2015 

 

Elektronski vir 10: Fazni modeli učiteljevega profesionalnega razvoja. Terminološki slovar 

vzgoje in izobraževanja (2008-2009). Agencija za raziskovanje RS, 

http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-

izobrazevanja/3474477/fazni-modeli-uciteljevega-profesionalnega-razvoja, 

pridobljeno 3.8.2015 

 

Elektronski vir 11: Ivajnšič, A. in Ivanuš Grmek, M. (2009). Stalno strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev razrednega pouka. Revija za elementarno izobraževanje, 

2(2/3) 105-119, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZNA3K11M, 

pridobljeno 3.8.2015 

 

Elektronski vir 12: Pomembne teme v izobraževanju (2005). Zbornik besedil o 

izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, 

http://www.eurydice.si/index.php/izdelki/publikacije/pomembni-podatki-key-

data/1172-pomembne-teme-v-izobrazevanju-v-evropi, pridobljeno 4.8.2015 

 

Elektronski  vir 13: Prevejšek, M. (2007). Akcijsko raziskovanje v šoli in možnosti, ki jih 

ponuja za profesionalni razvoj učiteljev in ravnateljev, 

http://www.dspp.si/dokumenti/clanki/Clanek-Prevejsek 

Akcijsko_raziskovanje_v_soli_in_moznosti.pdf , pridobljeno 6.8.2015 

 

 

 

 

 

 

http://www.cirius-kamnik.si/uploads/cms/file/Polozaj%20specialnega%20pedagoga%20v%20Sloveniji%2019-3-2014-1.doc
http://www.cirius-kamnik.si/uploads/cms/file/Polozaj%20specialnega%20pedagoga%20v%20Sloveniji%2019-3-2014-1.doc
http://www.cirius-kamnik.si/uploads/cms/file/Polozaj%20specialnega%20pedagoga%20v%20Sloveniji%2019-3-2014-1.doc
file:///C:/Users/nina/Downloads/URN-NBN-SI-DOC-9O38GXWF%20(2).pdf
file:///C:/Users/nina/Downloads/URN-NBN-SI-DOC-9O38GXWF%20(2).pdf
http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474477/fazni-modeli-uciteljevega-profesionalnega-razvoja
http://www.termania.net/slovarji/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja/3474477/fazni-modeli-uciteljevega-profesionalnega-razvoja
http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-ZNA3K11M
http://www.eurydice.si/index.php/izdelki/publikacije/pomembni-podatki-key-data/1172-pomembne-teme-v-izobrazevanju-v-evropi
http://www.eurydice.si/index.php/izdelki/publikacije/pomembni-podatki-key-data/1172-pomembne-teme-v-izobrazevanju-v-evropi
http://www.dspp.si/dokumenti/clanki/Clanek-Prevejsek%20Akcijsko_raziskovanje_v_soli_in_moznosti.pdf
http://www.dspp.si/dokumenti/clanki/Clanek-Prevejsek%20Akcijsko_raziskovanje_v_soli_in_moznosti.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

112 

 

Adler, S. (1991). The Reflective Practitioner and the Curriculum of Teacher Education. 

Journal of Education for Teaching, št.2, str. 139-150 

 

Adlešič, I. (2002). Pomembnost šolske klime v delovanju šole. Pedagoška obzorja, 17, št. 2, 

str. 54-78 

 

Brajša, P. (1995). Sedem skrivnosti uspešne šole. Maribor: Doba. 

 

Cencič, M. in Marentič-Požarnik, B. (2003). Konstruktivizem v izobraževanju. Pedagoška 

obzorja, 18 (2), 34-39. 

 

Cencič, M. (2004). Poklicno učenje učiteljev – sestavni del vseživljenjskega učenja. 

Sodobna pedagogika, 55 (posebna izdaja), str. 90-100 

 

Cvetek, S. (2003). Refleksija in njen pomen za profesionalno usposobljenost učiteljev. 

Sodobna pedagogika, 54 (1), str. 104-121. 

 

Cvetek, S. (2005). Poučevanje kot profesija, učitelj kot profesionalec. Radovljica : Didakta. 

 

Cvetko, R. (2002). Razvijanje delovne kariere. Koper: Fakulteta za družbene vede. 

 

Černe, B. (2000). Stalno strokovno spopolnjevanje učiteljev za nove potrebe. Vzgoja in 

izobraževanje, 31 (5), str. 33-40. 

 

Devjak, T. (2007) Pravila in vzgojno delovanje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Devjak, T., Polak, A. (2007). Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in 

izobraževanju. Ljubljana: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport. 

 

Erčulj, J. (2002). Kakovost – Mreže učečih se šol – profesionalizem. Management, kakovost, 

razvoj. Koper: Visoka šola za management, str. 87-96. 

 

Farell, M. (2010). Debatin special education. New York: Routledge. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

113 

 

Fullan, M., Hargreaves, A. (2000). Za kaj se je vredno boriti v naši šoli. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

 

Galeša, M. (1995). Specialna metodika individualizacije. Radovljica: Didakta. 

 

Golob, M. (2004). Pomen povratnih informacij s strani učencev za učiteljev nadaljnji razvoj. 

Vzgoja in izobraževanje, 35, št. 6, str. 34-38. 

 

Ivajnšič, A., Ivanuš-Grmek, M. (2009). Pomen učiteljevih pojmovanj in prepričanj za 

profesionalni razvoj učiteljev. Revija za elementarno izobraževanje, št. 2-3, str. 89-

103. 

 

Javornik Krečič, M. in Ivanuš Grmek, M. (2005). The Reasons Students Choose Teaching 

Professions. Educational studies, 31 (3), 265-274. 

 

Javornik Krečič, M. (2006). Učiteljev profesionalni razvoj in njegov pomen za pouk v 

osnovni šoli in gimnaziji. Doktorska disertacija, Maribor: Univerza v Mariboru, 

Pedagoška fakulteta. 

 

Javornik Krečič, M. (2007). Poučevanje učiteljevega profesionalnega razvoja z metodo 

poklicne (avto)biografije. Pedagoška obzorja, 22 (1/2), 3-27. 

 

Javornik Krečič, M., Ivanuš Grmek, M. (2007). Vpliv dodiplomskega izobraževanja 

učiteljev na njihova pojmovanja učenja in poučevanja. Sodobna pedagogika 58 (1), 

str. 30-48. 

 

Javornik Krečič, M. (2008). Pomen učiteljevega profesionalnega razvoja za pouk. Ljubljana: 

i2. 

 

Javrh, P. (2007). Fazni model razvoja kariere slovenskih učiteljev. Sodobna pedagogika, 68 

(5), 68-86. 

 

Javrh, P. (2008). Spremljanje in načrtovanje razvoja kariere učiteljev po S-modelu. 

Ljubljana: Pedagoški inštitut.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

114 

 

Javrh, P. (2009). Učiteljeva odgovornost za razvoj poklicne poti. Defektologica Slovenica, 

17(9), 31-46. 

 

Javrh, P. (2011a). Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 1, Splošne in andragoške 

zakonitosti razvoja kariere. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. 

 

Javrh, P. (2011b). Razvoj učiteljeve poklicne poti. Učno gradivo 2, Poklicanost. Ljubljana: 

Andragoški center Slovenije. 

 

Kalin, J. (2004). »Izkušnja – refleksija- delovanje« v procesu profesionalnega razvoja 

učiteljev. V B. Marentič Požarnik (ur.), Konstruktivizem v šoli in izobraževanje 

učiteljev (str. 507-611). Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske 

fakultete. 

 

Kastelic, L. (2009). Zborniku na pot. V: Zbornik ob 60- letnici organiziranega povezovanja 

strokovnih delavcev. Ljubljana, Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

Slovenije: 7-8. 

 

Kavkler, M. (1998). Defektolog v osnovni šoli. Naš zbornik, 31(6), str. 5-6. 

 

Kavkler, M. (2010). Izobraževalna uspešnost učence s specifičnimi učnimi težavami: izziv 

za pedagoško stroko. V M. Košak Babuder idr. (ur.), Specifične učne težave v vseh 

obdobjih. Ljubljana: Društvo Bravo, str. 117-128. 

 

Kavkler, M., Tancig, S. (2000) Defektolog-svetovalni delavec. Šolsko svetovalno delo, 5(3), 

str. 33-38. 

 

Klavž, T. (2014). Pogledi slovenskih in španskih študentk na izobraževanje za delo 

specialnih in rehabilitacijskih pedagoginj. Diplomsko delo. 

 

Kobolt, A. in Pelc Zupančič, K. (2010). Od individualnih razlik preko drugačnosti do 

psihosocialnih težav in uravnoteženega razvoja. V A. Kobolt (ur.), Izstopajoče 

vedenje in pedagoški odzivi (str. 55-87). Ljubljana: Pedagoška fakulteta 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

115 

 

Kolenc, M.F. (2005). Sistemska in organizacijska zasnova stalnega strokovnega 

spopolnjevanja defektologov. Organizacija, letnik 38, številka 10, str. 624-630. 

 

Končar, M. in sodelavci (1997). Učenci s težavami v razvoju in pri učenju v osnovni šoli. 

Ljubljana: Zavod republike Slovenije za šolstvo. 

 

Koren, A. (2007). Ravnateljevanje – Vprašanje o vodenju šol brez enostavnih odgovorov. 

Ljubljana: Šola za ravnatelje. 

 

Kosevski-Puljić, B. (2007). Opazovanje pouka in povratna informacija. V Peklaj, C. (ur.), 

Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev (str. 75-92). Ljubljana: Center za 

pedagooško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Kiswarday, V. (2014). Model spodbujanja rezilientnosti v šolskem okolju. Revija za 

elementarno izobraževanje št.2.  

 

Krištof, Z. (2007). Zakonodajna ureditev opravljanja pripravništva in strokovnega izpita na 

področju vzgoje in izobraževanja. V Valenčič-Zuljan, M. in drugi (2007). Izzivi 

mentorstva (str. 165-179).  Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Kunaver, D. (2008). Učim se poučevati. Ljubljana: samozaložba. 

 

Kverh, G. (2003). Sodelovanje učitelja in mobilnega specialnega pedagoga. Defektologica 

slovenica, 11(1), str. 58-70. 

 

Lipec Stopar, M. (1999), Vloga defektologa pri timskem delu z učenci s posebnimi 

potrebami v osnovni šoli. V Izobraževanje učiteljev za prenovljeno šolo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 

Lipec Stopar, M. (2007). Praktično pedagoško usposabljanja: specialna in rehabilitacijska 

pedagogika. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica. 

 

Madžarevič, B. (1997). Slovar slovenskega knjižnega jezika, Ljubljana: DZS, d.d. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

116 

 

Magajna, L. (2006) str. 88. Varovalni dejavniki in razvijanje rezilientnosti pri otrocih in 

mladostnikih s specifičnimi učnimi težavami. V M. Kavkler (ur.), Otroci in 

mladostniki s specifičnimi učnimi težavami – spodbujanje, podpiranje in učinkovita 

pomoč: zbornik prispevkov (str. 86-95). Ljubljana: Društvo Bravo – društvo za 

pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami. 

 

Marentič-Požarnik, B. (1987). Nova pota v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Državna 

založba Slovenije. 

 

Marentič-Požarnik, B. (1993). Akcijsko izobraževanje – spodbujanje učiteljevega 

razmišljanja in profesionalne rasti. Ali: Kako v šolstvu zbližati prakso teoretikov in 

teorije praktikov. Sodobna pedagogika, št. 7-8, str. 347-359. 

 

Marentič-Požarnik, B. (1997). Filozofija, doktrina in praksa v izobraževanju učiteljev. V 

izobraževanje učiteljev v vstopu v tretje tisočletje. Ljubljana: Univerza v Ljubljani 

(Pedagoška fakulteta), Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), Univerza v 

Mariboru (Pedagoška fakulteta), Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije, 

str. 9-12. 

 

Marentič-Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. DZS, Ljubljana. 

 

Marentič-Požarnik, B. (2000). Profesionalizacija izobraževanja učiteljev- nujna 

predpostavka uspešne prenove. Vzgoja in izobraževanje, 31 (4), str. 4-11. 

 

Marentič-Požarnik, B., Kalin, J., Šteh, B., Valenčič-Zuljan, M. (2005). Učitelji v prenovi-

njihova strokovna avtonomija in odgovornost. Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta. Ljubljana. 

 

Marentič Požarnik, B. (2007), Vloga mentorja pri spodbujanju profesionalne rasti študentov-

prihodnjih učiteljev. V Mentorstvo in profesionalna rast učiteljev. Ljubljana: Center 

za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete univerze v Ljubljani. 

 

Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka 

šola za socialno delo.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

117 

 

Nekrep, A., Klemen, P. in Slana, J. (2006). Sodobni model izobraževanja kot spodbuda za 

profesionalni razvoj učiteljev. V C. Pekljaj (ur.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev 

(str. 69-90). Ljubljana: Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. 

 

Novak, M. (2005). Vloga učitelja v devetletni šoli. Ljubljana: Educa.  

 

Novljan, E. (1992). Kako integrirati, da ne bo segregirali. V: F. Žagar (ur.), Kaj hočemo in 

kaj zmoremo. Zbornik posveta. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Polak, A. (1997). Izobraževanje učiteljev v smeri razvijanja višjih subjektivnih teorij. V 

Izobraževanje učiteljev v vstopu v tretje tisočletje (str. 491-497). Ljubljana: Univerza 

v Ljubljani (Pedagoška fakulteta), Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), 

Univerza v Mariboru (Pedagoška fakulteta), Ministrstvo za šolstvo in šport 

Republike Slovenije. 

 

Polak, A., (2007). Timsko delo v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Založba Modrijan.  

 

Peklaj, C. (2006). Definiranje učiteljskih kompetenc-začetni korak za prenovo pedagoškega 

študija. V C. Pekljaj (ur.), Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: 

Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. 

 

Pevec, M. (2012). Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev kot 

dejavnik profesionalnega razvoja. Revija za elementarno izobraževanje, 5 (2/3), str.  

167-182. 

 

Pierangelo, R. (1994). A survival kit fort he special education teacher. West Nyack : Center 

for Applied Research in Education.  

 

Privošnik, N. (2006). Osebnostni razvoj prihodnjega strokovnega delavca za delo z osebami 

s posebnimi potrebami, str. 365. Sodobna pedagogika (posebna izdaja).  

 

Razdevšek – Pučko, C. (1991) Sodobni trendi v izobraževanju učiteljev. Vzgoja in 

izobraževanje, 22 (4), str. 9-13.  

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

118 

 

Razdevšek – Pučko, C. (2000). Primerjalne prednosti in slabost izobraževanja učiteljev v 

Sloveniji – II. Del. Vzgoja in izobraževanje, 35 (5), str. 21-29. 

 

Razdevšek – Pučko, C. (2004). Kakšnega učitelja potrebuje (pričakuje) današnja (in 

jutrišnja) šola? Sodobna pedagogika, 55 (posebna izdaja). 

 

Razdevšek – Pučko, Rugelj, J. (2006). Kompetence v izobraževanju učiteljev. V Tancig, S. 

(ur.), Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov (str.30-44). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Resman, M. (2005). Zakaj razvijanje timov in timske kulture na šoli. Sodobna pedagogika, 

56 (3), 80-95. 

 

Skok, M. (2002). Strokovno spopolnjevanje učiteljev za spremembe in profesionalno rast. 

V Pedagoški delavci, njihovo strokovno izpopolnjevanje, motivacija in stališča do 

posameznih rešitev kurikularne prenove (str. 4-25). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 

Univerza v Ljubljani.  

 

Tancig, S. (2006a). Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc študijskega programa 

specialne in rehabilitacijske pedagogike. V Tancig, S. in Devjak, T. (ur.), Prispevki 

k posodobitvi pedagoških študijskih programov (str.125-149). Ljubljana: Pedagoška 

fakulteta. 

 

Tancig, S. (2006b). Generične in predmetno specifične kompetence v izobraževanju. V 

Tancig, S. in Devjak, T. (ur.), Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih 

programov (str. 17-29). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Tremblay, P. (2007). Team work and special needs. Montenegro: Université Libre de 

Bruxelles. 

 

Valenčič-Zuljan, M. (1999). Kognitivni model poklicnega razvoja študentov razrednega 

pouka. Doktroska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

119 

 

Valenčič-Zuljan, M. (2000). Vloga študentovih pojmovanj v različnih modelih 

izobraževanja učiteljev. Vzgoja in izobraževanje, 31 (5), str. 40-46. 

 

Valenčič-Zuljan, M. (2001). Modeli in načela učiteljevega profesionalnega razvoja. 

Sodobna pedagogika št. 2, str. 126-140. 

 

Valenčič-Zuljan, M. (2004). Pojmovanje učiteljeve in učenčeve vloge pri pouku kot del 

učiteljeve profesionalne opreme. V B. Marentič Požarnik (ur.), Konstruktivizem v 

šoli in izobraževanje učiteljev (str. 527-545). Ljubljana: Center za pedagoško 

izobraževanje Filozofske fakultete. 

 

Valenčič-Zuljan, M., Vogrinc, J., Krištof, Z., in Bizjak, C. (2006). Učitelj mentor v sistemu 

pripravništva. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ministrstvo za 

šolstvo in šport.  

 

Valenčič-Zuljan, M., Vogrinc, J., Bizjak, C., Krištof, Z., in Kalin, J. (2007). Izzivi 

mentorstva. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Valenčič-Zuljan, M. in Vogrinc, J. (2007a). Učiteljeva poklicna vloga in učiteljev 

profesionalni razvoj. V Valenčič-Zuljan, M. in drugi (2007). Izzivi mentorstva 

(str.13-54). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Valenčič-Zuljan, M. in Vogrinc, J. (2007b). Učiteljevo inoviranje – najodločnejša pot v 

procesu učiteljevega didaktičnega inoviranje. Vzgoja in izobraževanje, 38 (5), 5-11. 

 

Valenčič-Zuljan, M. in Vogrinc, J. (2007c). Mentor in raziskovanje. V Valenčič-Zuljan, M. 

in drugi (2007). Izzivi mentorstva (str.109-124). Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

 

Valenčič-Zuljan, M. in Bizjak, C. (2007). Mentorjeve kompetence, vloge, naloge v procesu 

mentoriranja. V Valenčič-Zuljan, M. in drugi (2007). Izzivi mentorstva. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                            Nina Kampuš; diplomsko delo 

 

120 

 

Valenčič-Zuljan, M. (2008). Učitelj na putu profesionalnog razvoja od početnika do 

eksperta. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazpvanje vaspitača » Mihailo 

Palov«. 

 

Valenčič-Zuljan, M., Klander, J. in Sešek, U. (2010). Activities and effects in the 

professionaln development of teachers – the perspectivies of teachers and 

handmasters. Pedagoška obzorja, 25 (1), str. 143-165. 

 

Valenčič-Zuljan, M., Vogrinc, J., Cotič, M., Fošnarič, S. in Peklaj, C. (2011a). Sistemski 

vidiki izobraževanja pedagoških delavcev. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

 

Valenčič-Zuljan, M., Cotič, M., Fošnarič, S., Peklaj, C. in Vogrinc, J. (2011b). Izobraževanje 

strokovnih delavcev in njihov profesionalni razvoj. V J. Krek in Metljak (ur.), Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo, str. 465-518. 

 

Valenčič-Zuljan, M. (2012). Profesionalne poti pedagoških delavcev. Vršac: Visoka škola 

strukovnih studija za obrazpvanje vaspitača » Mihailo Palov«. 

 

Valenčič-Zuljan, M., Blanuša-Trošelj, D. (2014). Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika 

vzgojiteljevih pojmovanj, Andragoška spoznanja, 20 (1), str. 43-60. 

 

Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi. (2001). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport. 



 

 

PRILOGE 

 

Priloga 1 

 REKA POKLICNEGA RAZVOJA ŠT. 2 

  

 

 

  
ŠTUDIJ 

PRVA 

ZAPOSLITE

V 

DIPLOMA 

MENJAVA 

ŠOLE 

 

 

UPOKOJITEV 



 

 

Priloga 2 

 REKA POKLICNEGA RAZVOJA ŠT.1 
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 POKLICNA AVTOBIOGRAFIJA ŠT. 1  

 

Začetek razmišljanja o moji poklicni poti sega v osnovno šolo. Učiteljica v osnovni šoli mi 

je bila vzor. Vedno je pripravljala proslave, nas motivirala. Velikokrat je pohvalila mojo 

pisavo, me postavljala v ospredje. K otrokom, ki niso razumeli, je pristopila na miren način. 

Zaradi nje in njene spodbude ter pomoči sem želela postati kot ona. Je pa res, da so mi po 

gimnaziji ponudili štipendijo za študij defektologije. To je bil razlog, ki me je prepričal. Tako 

sem se vpisala na Višjo pedagoško, smer defektologije. Že ko sem študirala, sem vedela, da 

bo to delo za mene. Imeli smo dobro organiziran študij z veliko nastopi, hospitacijami. 

Prvo zaposlitev pomnim kot prelomnico, ko sem iz vloge učenca prestopila v vlogo učitelja. 

Tako sem se naenkrat znašla v novem svetu. Morala sem sodelovati z drugimi učitelji, starši, 

biti strokovna. V veliko pomoč so mi bili drugi učitelji na šoli, ki so mi bili pripravljeni 

pomagati in klima na šoli, ki je bila sproščena. Na začetku nismo imeli ne pripravništva in 

ne mentorja, ki bi nas vodil. Spomnim se, da je enkrat v razred prišel hospitirat pedagoški 

vodja. Pri prvi zaposlitvi mi je prav prišla dobra metodična usposobljenost. Na prvo delovno 

mesto sem prišla z dobro teoretično in praktično osnovo, zaradi česar mi je poučevanje hitro 

steklo. Znanje, ki sem ga pridobila tekom študija, sem morala prenesti na svoj razred/oddelek 

in otroke, ga temu primerno prilagoditi, dopolniti in ga povezati s svojimi strategijami tako, 

da so se učenci naučili in napredovali po svojih zmožnostih. To pa mi je predstavljalo 

pozitiven izziv, ki sem ga uspešno reševala. Hkrati sem izziv in navdušenje videla v metodah 

in tehnikah, ki sem jih uporabljala in so se izkazale za uspešne.  

Napredek pri učencih je tisto, kar je vplivalo na mojo podobo o sebi kot o učitelju. Skozi 

moje službovanje sem prešla čez mnogo ovir in lepih trenutkov. V starejših časih smo morali 

biti vse, od socialnega delavca, svetovalnega delavca, negovalca. Imeli smo veliko socialnih 

problemov. Pri vseh izzivih in padcih pa smo si sodelavci med seboj pomagali, se spodbujali. 

Ravno sodelovanje je bilo tisto, ki je bilo skozi celotno poklicno pot ključnega pomena. 

Skozi vsa leta smo imeli organizirane aktive, študijske skupine, seminarje, izobraževanja. Je 

pa res, da je bilo najbolj pomembno to, da si znal novo znanje in nasvete prenesti na razred. 

Saj si le tako lahko bil dober učitelj. 

Kar sem opazila v zadnjih letih mojega poučevanja, ko sem bila mentor številnim 

študentkam, pa je, da prihajajo študentke na prakso brez ali z zelo slabo metodično osnovo. 



 

 

Meni osebno je študij nudil odlične teoretske osnove. Kar se spominjam, je, da smo imeli 

dobro profesorico za metodiko in s tem dobro metodično podlago.  Hkrati pa smo imeli tudi 

ogromno hospitacij, nastopov in analiz, zaradi katerih sem se počutila ob prvi zaposlitvi  

usposobljeno za delo. Sama sem mnenja, da je dobra metodologija ključnega pomena za 

opravljanje danega poklica. Jaz sem svojo, pridobljeno v času študija, uporabljala in 

nadgrajevala skozi celotno poklicno pot.  

V zadnjih letih službovanja pa me je zmotilo tudi to, da so se povečevala »papirna dela«, s 

čimer mislim izpolnjevanje razne dokumentacije. Tega na začetku moje službene poti ni bilo 

toliko, v zadnjih letih pa se je delež izredno povečal. Zaradi tega ti potem ostane manj časa  

za delo z učenci ali za izobraževanje 

Če danes pogledam nazaj ne obžalujem ničesar. Vem, da sem se odločila za pravi poklic. 

Poklicna pot, ki sem jo prehodila v 44ih letih, je bila zelo pozitivna in lepa. Zadovoljna in 

ponosna sem na to, kar sem v življenju dosegla, koliko otrok sem naučila razno razne stvari. 

Največje zadovoljstvo sem občutila takrat, ko je kakšen moj učenec uspel v življenju in se 

mi za vložen trud tudi zahvalil. 

Po mojem mnenju, mora imeti dober defektolog najprej željo po delu z otroki in hkrati 

določene vrednote, ki ga takšno delo zahteva. Imeti mora topel odnos do otrok. Učencem 

mora biti za vzor, znati mora poslušat. Posedovati mora ustrezno znanje, ki ga mora vseskozi 

nadgrajevat in dopolnjevat in imeti željo po nenehnem strokovnem izpolnjevanju in 

izobraževanju, saj to zahteva narava dela. Imeti mora dobro metodično podlago in strategije, 

ki jih mora znati prenesti v razred. Učenci z drilom usvojijo tehnike učenja določene snovi. 

Učitelj mora  pri delu izhajati iz otroka in delati kar je za otroka najboljše. Upoštevati in 

sprejeti mora edinstvenost vsakega posameznika, njegove interese, šibka področja in 

delovati tako, da bo otrok čimbolj razvil svoje potenciale in napredoval po svojih 

zmožnostih. Pomembno je, da učitelji zna pohvalit učence, saj jim to veliko pomeni. Vendar 

je treba biti pozoren, da ga, kadar je potrebno, tudi okara. Učitelj mora postaviti jasne meje, 

biti mora realen in dosleden, pravičen in strog. Imeti mora dobro razvite sodelovalne in s 

tem komunikacijske spretnosti, upoštevati mora mnenja drugih. Hkrati mora imeti željo po 

sodelovanju v timu, deljenju in izmenjavi informacij, saj je pri obravnavi otroka pomembno, 

da se je lotimo iz več različnih smeri in pogledov. Učitelj mora imeti rad otroke in delo z 

njimi. 

 


