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POVZETEK 

 

V magistrskem delu sem skušala odgovoriti na vprašanje, kakšnega učitelja si želijo prvošolci 

oziroma kakšna so njihova pričakovanja do učitelja. Menim, da učenci v svojih željah niso 

pretirano zahtevni, vendar jim pogosto premalo prisluhnemo oziroma učitelji ne znamo 

izkoristiti vseh svojih potencialov, ki se jih velikokrat niti ne zavedamo. Učitelj s svojimi 

lastnostmi in dejanji, še zlasti na začetku šolanja, pomembno vpliva na otrokov odnos do šole, 

snovi, motivacije, učenja, učni uspeh itd. Zbrala in primerjala sem stališča in ugotovitve 

različnih avtorjev, ki opredeljujejo, kakšen naj bi bil učitelj, s katerim so učenci zadovoljni. 

Zanimalo me je tudi, kako različni avtorji in kurikularni dokumenti definirajo naloge učitelja. 

Predstavila sem učiteljev vpliv na klimo in medosebne odnose v razredu ter kako so z 

medosebnimi odnosi in načinom vodenja razreda zadovoljni učenci.  

 

V empiričnem delu sem raziskala mnenja učencev na začetku šolanja: kako opredeljujejo 

dobrega učitelja, njegovo želeno vedenje in njegove naloge. Dobljene rezultate sem primerjala 

z mnenjem učiteljev o tem, kakšna so po njihovem pričakovanja prvošolcev, ali se jim zdijo ta 

pomembna in zakaj. Oboje sem primerjala tudi z družbeno zastavljenimi cilji in 

kompetencami. Raziskava je zasnovana na deskriptivni metodi in je potekala na vzorcu otrok 

dveh prvih razredov in na vzorcu stotih učiteljev razrednega pouka. Rezultati intervjujev z 

otroki in analize risb so pokazali, da si otroci pri učiteljih želijo naslednje osebne lastnosti: 

prijaznost, pravičnost, zabavnost, dobroto, pomoč, igrivost idr. Pričakovano učiteljevo 

vedenje je, da učencem prisluhne, je razumevajoč, učencem nudi občutek varnosti in spodbuja 

njihovo odgovornost. Učenci so torej izpostavili moralno-etične kvalitete in vedenja človeka. 

Opisu pa so dodali tudi realno, neidealizirano podobo učitelja, da se včasih jezi. Pomembni 

sta izraženost oz. uravnoteženost prepleta lastnosti ter ustrezna vedenjska odzivnost učitelja. 

Manj zaželene lastnosti in vedenja lahko učitelj korigira, vendar mora biti pripravljeni na 

kritiko, jo sprejeti in upoštevati pri nadaljnjem osebnostnem in profesionalnem razvoju. Po 

moji oceni učenci v svojih pričakovanjih niso prezahtevni. Njihova pričakovanja se ujemajo s 

kurikularnimi dokumenti o izobraževanju učiteljev in pričakovanimi kompetencami. 

 

Učitelji pa pod vplivi družbenih pritiskov, kot je razvidno tudi iz rezultatov raziskave, dobijo 

občutek, da imajo učenci nestvarne predstave o njihovih nalogah, da od njih pričakujejo 

vsestranskost in popolnost. Hkrati pa na učence gledajo kot na tiste, ki vidijo samo svoje 

pravice in ne dolžnosti, kar seveda ne drži. Na podlagi raziskave ugotavljam, da so učenci bolj 

zadovoljni s tistimi učitelji, ki dobro vodijo razred (pomagajo, vodijo, spodbujajo, 

odgovornost) in ob tem poznajo ter upoštevajo mnenja otrok. Raziskava opozarja na 

pomembnost proučevanja učiteljevih lastnosti in vedenja ter njihovega vpliva na zadovoljstvo 

učencev. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: 

Lik učitelja, učenci, kompetence učitelja, razredna interakcija, osebnostne lastnosti učitelja 
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ABSTRACT 

In my Master’s Degree I have tried to answer a question about what kind of a teacher the 

pupils wish for and what are their expectations about him. In my opinion the pupils are quite 

modest about it but despite that we do not listen to their opinions or even turn to advantage 

our own potentials because we, ourselves, are not aware of them. The teacher’s personal 

characteristics and actions strongly influence the child’s attitude towards the school, the 

topics, their motivation, their learning and its success etc. I have collected and compared the 

findings and opinions of different authors who deal with the qualities a teacher should have in 

comparison to a model of a teacher the pupils like. Furthermore I have explored the 

definitions of the teacher’s tasks according to different authors and curricular documents. I 

have presented the teacher’s influence on the climate and interpersonal relations in a class, 

and how content the pupils are with their relationships and the way the class is managed. 

In the empiric part of my work I have researched the opinions the pupils hold when beginning 

their schooling: what makes a good teacher, how he should act and what his tasks are. I have 

compared their answers with the teachers’ opinions on what, according to them, are the young 

learners expectations and whether they find them important and why. Both results were 

compared to society’s goals and competences. The descriptive method has been used for the 

research and it was done on a sample of two classes of the first-year  pupils and 100 class-

teachers. The results of the interviews with the children and the analysis of their drawings 

have shown what qualities they expect in a teacher: kindness, fairness, being funny, goodness, 

playfulness, help etc. The teacher is expected to listen to them, understand them, make them 

feel safe and encourage their feeling of responsibility. What the pupils find important are the 

moral and ethical qualities and the behaviour of a person. Their description includes the 

realistic, non-idealized figure of a teacher who is sometimes angry. It is important that all 

these qualities are intertwined in equilibrium and founded by a competent response of the 

teacher. The teacher can correct his less appreciated behaviour and qualities but he has to be 

ready to encounter criticism, accept it and incorporate it in his personal and professional 

development. In my estimation the pupils are not too demanding in their expectations. The 

expectations are in accordance with the curricular documents concerning the education of the 

teachers and their expected competences. 

The results of the research show that the teachers, under the pressure of society, get the 

feeling that the pupils’ ideas about the teacher’s tasks are unrealistic because they expect him 

to be universal and perfect. At the same time they see pupils as the ones emphasizing their 

rights and ignoring their duties what is, of course, unfounded. I have learnt on the basis of my 

research that the pupils prefer those teachers who can manage the class well (help, lead, 

encourage responsibility) and along the way get to know and take into account the children’s 

opinions. The research shows how important it is to study the teacher’s qualities, his 

behaviour and the influence he has on the pupils’ contentment.  

KEY WORDS: 

A figure of a teacher, pupils, the teacher's competences, class interaction, the teacher’s charac 
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UVOD 

V svoji magistrski nalogi bom skušala opisati »dobrega« učitelja. Pridevnik »dober« sem 

izbrala, ker mi pojem »idealen« pomeni nekaj nedostopnega, nedosegljivega. Tudi v Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika (2000) je pojem ideál opredeljen kot plemenit, nedosegljiv ali 

težko dosegljiv. »Dober« pa je po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) tisti, ki ima 

pozitivne lastnosti, zlasti v moralnem pogledu: dober človek; fant je dober in pošten / daje jim 

dober zgled; ima veliko dobrih lastnosti; dobro dejanje, delo. Z dobrim mislim torej takšnega 

učitelja, s kakršnim bi bili prvošolci zadovoljni. Poleg navedenega je pridevnik »dober« 

prvošolcem razumljiv in bližji kakor »idealen«, takšen, ki prispeva k zadovoljstvu učencev, 

želen, pričakovan … 

 Tudi v strokovni literaturi so številni raziskovalci iskali osebnostne lastnosti dobrega 

učitelja.
1
 »Za uspešnost šole so pomembni dobri učitelji, s katerimi se lahko doseže 

kakovostna vzgoja in izobraževanje.« (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev, 2001). Tudi v 

Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (2011, str. 467) je navedeno, 

da »so strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju opredeljeni kot dejavnik, ki ima 

najpomembnejši vpliv na kakovost izobraževanja /…/«  

Za otroka vstop v šolo pomeni prelomno obdobje, ko postane učenec. Spremeni prostor (vrtec 

– šola), nima več toliko prostega časa za igro, toliko igrač, postati mora odgovoren za svoje 

stvari, svoja dejanja, od njega se pričakuje določeno mero samostojnosti, pripravljenosti na 

delo … V tem obdobju tudi starši doma zaznajo kar nekaj sprememb v vedenju otroka. 

Pomembno vlogo pa v tem obdobju prevzame učitelj. Otrok v šoli potrebuje stalne spodbude, 

občutek varnosti in zaželenosti, kajti le tako se bo lahko učil in razvijal svojo osebnost. Po 

Maslowu (po Marentič Požarnik, 2000, str. 187) se šele ko zagotovimo osnovne, nižje 

potrebe, kamor sodi občutek varnosti, lahko pojavijo višje, da otrok raziskuje, se uči, igra, 

socialno, emocionalno in intelektualno razvija. Vendar je predpogoj za to, da ima zadovoljene 

osnovne potrebe. 

Učitelja učenci ne morejo izbrati sami. Tudi on je vpet v formalni svet predpisov in 

pravilnikov. Za dobrega učitelja velja, da mora imeti veliko znanja, biti vsesplošno razgledan, 

učence mora spodbujati k doseganju učnih ciljev. »Poučevanje je kompleksna aktivnost, za 

katero ne zadostujejo le učiteljevo znanje in kompetence, temveč tudi učiteljeva osebnost, 

njegova poklicna identiteta in način, kako pojmuje svoje delo,« pravi v svoji doktorski 

disertaciji P. Gradišek (2014, str. 1). In zato se je treba zavedati pomembnosti učiteljeve 

osebnosti, njegovih osebnostnih lastnosti, vedenja … Gogala (1966, str. 84) celo pravi, da je 

učiteljeva osebnost tako pomembna, da bi jo morali v pedagogiki postaviti kot 

najpomembnejši dejavnik za uspešnost dela. 

Florjančič (1994, po Mitrič, 2015, str. 113) pravi, da se ob zaposlovanju kadrovniki usmerjajo 

k zaposlovanju oseb, ki čim bolj ustrezajo profilu iskanega zaposlitvenega mesta. Ko 

govorimo o profilu, pa ta ne zajema zgolj zahtevane strokovne izobrazbe, temveč tudi 

kombinacije osebnostnih lastnosti posameznika, primernega za določeno delovno mesto. Zelo 

veliko pomembnih podatkov o kadrih pridobijo s pomočjo različnih osebnostnih testov, 

katerih namen je čim natančneje opredeliti osebnostne lastnosti izpraševanca. V magistrskem 

                                                           
1 Uporabljala bom moški spol v pomenu obeh spolov. 
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delu bom raziskala, katere osebne lastnosti bi moral imeti učitelj. Jih učitelji sploh poznajo in 

ali se jim zdijo tudi pomembne? Starši in učitelji se nenehno pritožujejo, da se učenci ne 

zavedajo svojih dolžnosti, pač pa le pravic, da se težko prilagajajo drugim v razredu, da težko 

podredijo svoje želje in hotenja … Pa je res tako? So učenci morda tako zahtevni, ker ne 

razumejo, kaj vse so naloge učitelja? Res pričakujejo oz. celo zahtevajo preveč? 

Osebnostne lastnosti učitelja se odražajo v vsakem trenutku in v vsakem vedenju. In ravno 

zavedanje njihovega velikega vpliva me je vodilo k razmišljanju o zaželenih lastnostih 

učitelja za spodbujanje otrokovega razvoja, razvoja njegove samozavesti, odnosa do šole, 

odnosa do avtoritete in pogleda na svet. Zato me je zanimalo, kaj je tisto, zaradi česar učenci 

radi hodijo v šolo, in kaj vpliva na njihov odnos do učitelja, učenja, šole in avtoritete. 

V magistrskem delu sem v teoretičnem delu skušala orisati, kaj je o tem, kakšen naj bo učitelj, 

kakšno je njegovo pričakovano vedenje, kako je opredeljena vloga oziroma so opredeljene 

naloge učitelja s stališč različnih avtorjev in zahtevami kurikularnih dokumentov.  

V empiričnem delu sem s pomočjo intervjujev in risb prvošolcev pridobila njihovo mnenje o 

tem, kakšen je dober učitelj, kakšno je želeno vedenje učitelja do učencev, kaj so učiteljeve 

naloge. Poglede otrok sem primerjala z odgovori, ki sem jih dobila z anketiranjem učiteljic o 

tem, kaj predvidevajo, da so povedali prvošolci, in kako pomembno se jim zdi njihovo 

mnenje. 
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1 UČITELJ NEKOČ IN DANES 

M. Peček (1998, str. 70) navaja, da je bilo leta 1770 za območje Slovenije razglašeno obvezno 

šolanje v pristojnosti države in da je takrat učitelj učil, kot je vedel in znal, paziti je moral le, 

da je pri vihtenju palice upošteval razumne meje. V nadaljevanju avtorica opisuje učiteljev lik 

kot resnoben, molčeč, ponižen, razumen, moder, potrpežljiv, zmeren, krotek, grozeč, pazljiv, 

značajen in pobožen (prav tam, str. 75). 

Konec devetnajstega stoletja se je izoblikoval nov šolski zakon, ki se je nekoliko razlikoval od 

prejšnjih. Učitelje je namreč plačevala država in ob tem zahtevala, da opravljajo le en poklic. 

Takrat so učiteljice postale formalno enakopravne moškim kolegom (Mrgole - Jukič, 1998, 

str. 103). 

V prvem desetletju dvajsetega stoletja se je kljub pritiskom na učiteljice poklic feminiziral, saj 

je število učiteljic počasi preraslo število učiteljev. To, da ženska lahko uči množico otrok, so 

utemeljevali s tem, da je poučevanje »naravno« žensko delo (Milharčič - Hladnik, 1995, str. 

36). Poleg feminizacije se pojavlja tudi intezifikacija, kar se kaže v trajnem občutku 

preobremenjenosti pri učiteljih oziroma učiteljicah. Apple (1992) navaja, da so pokazatelji 

intezifikacije dela različni, da učitelji nimajo časa, da bi se spočili, niti nimajo časa slediti 

razvoju svojega strokovnega področja. 

Brajša (1995, str. 88) pojasnjuje, da je za uspešnega učitelja zelo pomembno, da ima poleg 

znanja tudi vse lastnosti dobrih vodij. Hkrati pa mora imeti svoje delo rad, biti nad njim 

navdušen in to navdušenost prenesti tudi na učence, ki to izkažejo s sodelovanjem in 

pripravljenostjo za delo. Po Coveyju (1992, po Brajša, 1995, str. 85) je uspešen učitelj tudi 

proaktiven, dober sodelavec in vseskozi vzdržuje svojo osebnost; je odgovoren, zna obvladati 

svoje vedenje. 

Day (v Razdevšek Pučko, 2004, str. 54) navaja vloge, ki so pomembne za vizijo učitelja 

enaindvajsetega stoletja. Učitelj naj bi bil avtoriteta in spodbujevalec znanja, idej, spretnosti, 

vrednot, ki naj bi jih učenci pridobili, poznavalec spektra učnih metod, ki jih je sposoben 

uporabljati ob primernih stilih organizacije in vodenja ter ob upoštevanju pogojev in 

zmožnosti, prav tako naj bi bil pripravljen spodbujati in motivirati vsakega učenca. Učitelj naj 

investira v osebnost, saj je dobro poučevanje tudi znotrajosebna in medosebna aktivnost, 

hkrati pa naj investira tudi v stalni profesionalni razvoj. Isti avtor (prav tam, str. 56) navaja, da 

ne moremo mimo nove profesionalizacije, ki od učitelja zahteva, naj bo naklonjen 

spodbujanju ter uvajanju sprememb in inovacij, naj razvija znanje in bo kritičen pri 

pridobivanju novih informacij. 

Ob opisih, kakšen bi moral biti učitelj, pa so pomembna tudi opozorila nekaterih avtorjev, da 

lahko pritiski družbe vodijo do pretirane idealizacije vzgojiteljevega oziroma učiteljevega 

poklica, po kateri bi moral ta biti »vsestranski«, tako rekoč »popolna« oseba (Batistič Zorec, 

2001). Pretirana idealizacija pa, kot navaja Bečaj (1990), vodi v nestvarne predstave o dobrem 

učitelju tako pri učencih kot pri učiteljih. Posledica prevelikih pričakovanj in napačno 

razumljene odgovornosti je lahko negativna samopodoba. 

Na spletni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani (Oddelek za razredni pouk, 2015) so 

opredelili učitelja, natančneje (magistra) profesorja za poučevanje na razredni stopnji: 

»Poučuje učence od prvega do petega razreda (oziroma v prvem in drugem triletju) osnovne 

šole, to je v obdobju, ko se otroci razvijajo v mlade osebnosti. Učenci in učenke v prvi in 
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drugi triadi namreč ob pomoči profesorja/profesorice razrednega pouka pridobivajo in 

oblikujejo delovne navade, pridobivajo tehnike učenja, oblikujejo temeljna spoznanja in 

vrednote o naravi, človeku in družbi ter pridobivajo znanja z različnih predmetnih področij. Z 

umetniško, tehnično in športno naravnanimi predmeti si bogatijo življenje in se navajajo na 

koristno rabo prostega časa. Magister in magistra, ki naj uresničujeta vse te in druge cilje, 

morata biti vsestransko izobražena, obvladati morata vsebine in metode poučevanja sedmih 

različnih disciplin oziroma področij (slovenski jezik, matematika, družboslovje, naravoslovje, 

športna, likovna in glasbena vzgoja). Po zaključeni prvi stopnji ima diplomant možnost 

zaposlitve kot pomočnik v vzgojno-izobraževalnem procesu, po končani drugi stopnji pa se 

lahko zaposli kot razredni učitelj.« 

 

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Opis poklica, Učitelj 

razrednega pouka, 2015) navajajo, da učitelj razrednega pouka oziroma razredni učitelj skrbi 

za celostni razvoj učencev, zagotavlja možnosti za razvoj učencev na spoznavnem, socialno-

emocionalnem in psihomotoričnem področju. Otrokom omogoča, da usvajajo nova znanja in 

jih znajo uporabiti. Skrbi za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja, 

pozitivne samopodobe ter otroke spodbuja h gibalni aktivnosti. 

 

V sodobnih (bolonjskih) študijskih programih se namesto znanj kot cilji postavljajo 

kompetence vzgojiteljev oziroma učiteljev. C. Razdevšek - Pučko (2015) opredeli pojem 

kompetenc kot nekaj, kar ne pove le tega, kaj naj bi posameznik znal ali katere predmete je 

absolviral med študijem (priloga k diplomi), temveč tudi to, kaj dejansko obvlada v teoriji in 

kaj je (bo) sposoben narediti v praksi. Vizija vseživljenjskega učenja in stalnega 

profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki je sposoben kritično razmišljati, je usposobljen za 

evalvacijo ter zna spodbujati in podpirati učenčev razvoj (Razdevšek - Pučko in Rugelj, 2006, 

str. 46). 

Tako se stari princip, opredelitev in model izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov (tako 

imenovani model uporabne znanosti), ki temelji na deklarativnem znanju, pridobljenem v šoli 

oziroma na fakulteti, umika novemu reflektivnemu modelu, v katerem so namesto 

deklarativnega znanja v ospredju kompetence, ki jih je mogoče v celoti pridobiti le skozi 

konkretno izkušnjo. Kompetentnost je v tem smislu razumljena kot sposobnost uporabe 

znanja na načine, ki privedejo do pravilnih odločitev – praktičnih odzivov na konkretno 

situacijo (Cvetek, 2015). 

2 LASTNOSTI IN KOMPETENCE UČITELJA 

2.1 Osebnostne lastnosti učitelja 

Osebnostne lastnosti so razmeroma trajne in značilne enote osebnostnega delovanja, po 

katerem lahko razlikujemo različne osebe med seboj (Musek, 1977, str. 110–113). Kot 

posameznikove osebnostne lastnosti, pravi Musek (1982, str. 352), lahko označujemo tiste 

načine vedenja, ki se pojavljajo dosledno ter tako oblikujejo človekov značilen in svojstven 

način vedenja.  

Kako učitelj deluje, je odvisno od njegovih osebnostnih lastnosti, ki so eden najpomembnejših 

dejavnikov poučevanja in uspešnost dela v šoli. In kot pravi B. Marentič Požarnik (2000), 

učitelj svoje lastnosti oblikuje v interakciji osebne in poklicne socializacije. Vsak učitelj želi 
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biti dober učitelj in vsak učenec si želi najboljšega učitelja, ki bi bil popoln. Popolnega 

človeka pa žal ni. Vsakdo ima svoje napake in pomanjkljivosti, in tako je tudi pri učiteljih. 

Vendar je pomembno, da se kot učitelji zavedamo svojih napak in pomanjkljivosti, jih 

ozavestimo, si jih priznamo in jih skušamo omiliti. Ni treba, da smo popolni, vendar si 

moramo prizadevati za to, da smo iz dneva v dan boljši. Kajti dober učitelj je nekdo, ki mu 

pedagoško delo nudi zadovoljstvo, je ustrezno samokritičen, je pripravljen sprejeti izzive, je 

prepričan vase in predvsem s svojim vedenjem prepriča učence, da mu prisluhnejo in sledijo.  

Brajša (1995) meni, da je danes v šolah preveč zunanjega upravljanja in premalo vodenja 

učencev. Dober učitelj, ki je navdušen nad svojim delom, lahko s svojim vodenjem navduši 

tudi učence za sodelovanje in delo. Odgovornost in ljubezen do dela z mladino omogočata 

učitelju biti vodja mladini. Nadaljuje, da so za učiteljevo uspešnost pomembne učiteljeva 

profesionalnost, humanost, kritičnost (objektivno presojanje), priznavanje učencev 

(spoštovanje in pohvale ob pravem času na pravem mestu), strogost (učenci potrebujejo 

avtoriteto učitelja) in humor. Zavedanje, omogočiti učitelju biti vodja mladini, omenja tudi 

Gogala (1936/37), ki pravi, da učitelj ne pomeni samo človeka, ki se muči z otroki in jim 

vtepa v glavo potrebno znanje, temveč človeka, ki ga njegovi mali in veliki učenci priznavajo 

za svojega vodnika in mojstra ter so veseli, da imajo takega učitelja in da jim hoče biti vodnik. 

Nadaljuje, da pri učitelju ne gre nikoli samo za znanje različnih stvari, celo ne le za znanje 

psihologije, metodike in pedagogike, temveč za človeka kot svojevrstno osebnost, ki more 

druge dvigati in usmerjati, ima toliko v sebi, da mora potegniti mlade za seboj, da ga priznajo 

ter občutijo kot vodnika. In po njegovem mnenju je ravno to tisto pomembno, kar ne jemlje 

učitelju avtoritete, temveč »odpira duše učencev, ki začutijo v njem človeka /…/ Tako 

ustvarja ljubezen oni potrebni duševni most med učiteljem in učencem, ki šele omogoča živ in 

pristen vzgojni stik med njima.« (prav tam, str. 115) 

Podobno kot Gogala navaja pristen stik, M. Juriševič (1996) izpostavi prijaznost, ki je, kot 

pravi, še kako pomembna in potrebna lastnost vsakega učitelja, ki na učence v svojem razredu 

gleda skozi perspektivo otroka – enkratne osebnosti. Prijaznega učitelja opredeli najprej kot 

prijaznega do samega sebe, sposobnega prisluhniti učencem in jih razumeti, ki ima z otroki 

pristne, odkrite odnose in jih sprejema v vsej njihovi enkratnosti. Hopkins in Stern (1996, str. 

501–517) navajata naslednje karakteristike dobrih učiteljev: predanost otrokom, ljubezen do 

otrok, ki je nujna za uspešno vzpostavljanje toplih in ljubečih odnosov, sodelovanje, 

pedagoško znanje in refleksivnost. Tudi T. Klobučar (1999) v svoji raziskavi ugotavlja, da si 

večina otrok želi prijaznega učitelja, ki bo vedno nasmejan in dobre volje. 

Brajša (1995) navaja naslednje za učiteljevo delo pomembne lastnosti: ekstravertiranost ali 

obrnjenost navzven je glede na »socialni« značaj učiteljevega dela boljša od pretirane 

introvertiranosti; empatičnost ali zmožnost vživljanja v druge je značilnost socialne 

inteligentnosti; osebna zrelost in stabilnost; »odprtost do negotovosti« je lastnost, ki določa 

učiteljevo odprtost za inovacije in prožnost v uporabi različnih metod in postopkov, zlasti 

tistih bolj »v učence usmerjenih«; tej lastnosti je sorodna proaktivnost, tj. zmožnost ravnanja 

na osnovi lastnih ciljev in vrednot. 

Z vprašanjem, kakšna je uspešna učiteljska osebnost, se je ukvarjal tudi Žižek (1987, str. 125), 

ki pravi: »Sami ne vemo, kakšna, nekaj v njem, neki X, ki čudežno obarva vse njegove 

lastnosti. K pravi učiteljski osebnosti spada občutek, da bi bil učitelj še vedno uspešen, tudi če 

bi se spremenile vse njegove pozitivne lastnosti. In obratno, če ima učitelj vse naštete 

lastnosti, ni nujno, da bo vzgojna interakcija uspešna. Kar mu manjka, niso lastnosti, ampak 

simbolna zveza, pakt, angažma, ki veže oba, tako učitelja kot učenca«. 
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Prvošolci so ob vstopu v šolo v obdobju intenzivnega razvoja, oblikovanja odnosa do učenja, 

sošolcev, učitelja, šole, nekje na prelomu med šolo in vrtcem in imajo v razredu tudi 

vzgojitelja. Lastnosti, ki jih je izpostavila M. Plestenjak (1990) kot pomembne za vzgojitelja, 

so poleg dobre splošne in strokovne izobrazbe ter ljubezni do otrok in do poklica tudi 

humanost, samostojnost, odgovornost, sproščenost, živahnost, optimizem, objektivnost, 

tolerantnost, razumevanje, ustvarjalnost, pozornost, samokritičnost, čustveno stabilnost, 

sposobnost opazovanja, inteligentnost, vztrajnost, čustveno toplino, prijaznost, smisel za 

humor itd. D. Mitrič (2015) navaja, da so vzgojiteljice kot najpomembnejše osebnostne 

lastnosti vzgojiteljic izpostavile prijaznost, doslednost, komunikativnost, fleksibilnost, 

ustvarjalnost, sposobnost empatije, odgovornost, potrpežljivost in iznajdljivost. 

Gogala (1936/37, str. 115) pravi, da »osebna vzgojiteljeva ljubezen ne dela učitelja za 

popustljivo dobričino, temveč mu odpira globok in razumevajoč pogled na življenje učencev, 

pogled, ki je dan človeku samo v neposrednem in toplem osebnem odnosu do ljudi«. Treba se 

je zavedati, da učiteljev osebni odnos, ki ga ima z učenci, ne ruši učiteljeve avtoritete, ampak 

jo zgolj utrdi. 

Gre za učiteljeve lastnosti, ki jih ta ne pridobi med izobraževanjem. Izobrazba je za 

opravljanje tega poklica pomembna, vendar ne edino potrebno za opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela. Zelo pomembno je, kako učitelja vidi otrok. M. Juriševič (1996) pravi, 

da bo za učenca »pomembnejši« učitelj, ki ga ima ta učenec rad. In kot pravi D. Mirtič (2015, 

str. 39): »Preplet vzgojiteljevih osebnostnih značilnosti in različnosti spretnosti se odraža v 

njegovem delovanju.« 

Gogala (1966, str. 84–92 ) je že pred petdesetimi leti opisal, kakšna naj bo človekova 

osebnost za opravljanje pedagoškega dela. Že takrat je imel zelo visoke zahteve, ki jih je tudi 

danes težko ali skoraj nemogoče doseči. Piše, da mora biti učitelj enkraten, samosvoj, 

spoštovati svoja lastna načela, biti ponosen, zvest samemu sebi, stati za svojimi prepričanji, 

spoznanji, za katere se je pripravljen tudi boriti, če bi bilo to treba. Ima pogum zavračati 

vsesplošno ideologijo in pripadati manjšini, ki zagovarja določeno prepričanje, ki ga večina 

ne zagovarja, s čimer ne želi izstopati ali zastopati zgolj svojih interesov. Je izredno družaben 

človek, ki želi svoja znanja, spretnosti in sposobnosti deliti, vendar jih je pripravljen 

izpopolnjevati s sprejemanjem znanja drugih, pri tem pa je kritičen in samostojen. Novih 

poznanj ne išče le v svoji stroki, pač pa jih dopolnjuje in povezuje tudi na drugih področjih in 

tvori neki enoten miselni sistem. Mora biti tudi kritičen, razgledan, tudi v kulturnem smislu, 

njegov svetovni nazor mu vedno omogoča jasno presojanje ljudi, sveta in življenja in ga tako 

vodi kot mirnega, doslednega človeka, ki je notranje enoten, urejen, dosleden, discipliniran, 

kar se kaže v zahtevnosti do sebe. Učitelj mora biti tudi veder, sproščen, predan učiteljskemu 

poklicu. To mu omogoči občutek lahkotnosti dela, hkrati pa mu daje neko toplino in je zato 

produktivnejši. Ceni delo in delovne ljudi, spoštuje in priznava uspehe drugih, nenehno se 

izpolnjuje in skrbi za osebno rast, je napreden in ne konservativen, verjame v svoje delo, v 

svoje načrte, v svoj uspeh in si prizadeva za njegovo uresničevanje. Gogala (prav tam) nadalje 

pravi, da je učitelj pedagoški optimist. Verjame namreč v otroka in njegov izobraževalni in 

vzgojni razvoj. Učitelj naj bi bil tudi življenjski optimist, kajti verjel naj bi v zmago 

vrednostnega sveta, političnih, moralnih in družbenih vrednot in v prihodnost. Je zanesljiv, 

odgovoren, vse otroke obravnava enako in enako pozornosti posveča tako manj razvitim in 

manj sposobnim kot nadarjenim. 

Kot je očitno iz vsega navedenega, je zaželenih lastnosti dobrega učitelja zelo veliko. Da bi 

jih učitelj dosegel, mora redno evalvirati svoje delo, ob čemer je dobro v evalvacijo vključiti 
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tudi mnenje učencev. Učenci so naši najboljši kritiki. Kajti le učitelj, ki prepozna svoja 

občutja, jih zna razumeti in analizirati, lahko napreduje. Adler (1999, str. 183) pravi, da je 

osebnost mogoče spremeniti le ob spoznanju napak, ki jih je posameznik vgradil vanjo. Pri 

tem učiteljem lahko pomaga mnenje učencev, kajti le z dobro konstruktivni kritiko in stalnim 

profesionalnim izobraževanjem je mogoč osebni in profesionalni razvoj. 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 226) pravi, da »/…/ ne gre sestavljati dolgih spiskov lastnosti 

idealnega učitelja, saj se dobri učitelji med seboj v številnih osebnostnih lastnostih močno 

razlikujejo (lažje bi našli nekatere lastnosti, ki so skupne slabim učiteljem).« 

P. Gradišek (2014, str. 61) ugotavlja, da je »pedagoški optimizem eden od možnih 

dejavnikov, ki bi lahko vplivali na učno uspešnost«. Optimizem je po avtoričinem mnenju 

osebnostna značilnost posameznika, ki odraža njegova pozitivna pričakovanja do prihodnosti. 

V šolskem kontekstu pa pedagoški optimizem pomeni, da učitelj ustvari tako učno okolje, v 

katerem bi se učenci osebnostno razvijali in razvijali svoje potenciale. Da bi bil učitelj 

uspešen, mora njegov odnos do učencev temeljiti na zaupanju, ki je zelo pomembno za 

pozitivne odnose z učenci. Učitelj namreč vzpostavi varno okolje, v katerem si učenci 

zaupajo, so pripravljeni tvegati in se učiti iz lastnih napak. Avtorica (prav tam) se sklicuje na 

Gogala, ki izpostavlja izpostavil pedagoški optimizem kot pomembno vzgojno sredstvo, pri 

katerem ima pomembno vlogo učiteljevo zaupanje. Učitelj naj bi verjel v učence, jim zaupal 

in verjel, da bodo uspešno opravili naloge (Gogala, 1937/38, po Gradišek, 2014). Tako, kot je 

Gogala razumel in opisal pedagoški optimizem, ga po mnenju avtorice danes ponovno 

raziskuje pozitivna psihologija. 

2.2 Učiteljeve kompetence 

Kot že povedano, se je v preteklosti poudarjalo znanja in osebnostne lastnosti učitelja, danes 

pa študijski programi govorijo o kompetencah učiteljev. 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) besedo kompetenten opredeli kot nanašajoč se na 

kompetenco; pristojen, pooblaščen za reševanje določenih vprašanj. V nadaljevanju še 

opredeli, da je kompetenten nekdo, ki temeljito pozna, obvlada določeno področje, je 

usposobljen in se počuti ali ne počuti kompetentnega. 

»Kompetence pojmujemo kot sposobnosti oz. zmožnosti, ki se nanašajo na: razumeti in 

vedeti, kako delovati; vedeti, kako biti.« (Tancig, 2006, str. 21) Kajti imeti razvito neko 

kompetenco ne pomeni samo imeti potencial, temveč ga razumeti, vedeti, kako ga udejanjiti, 

delovati v različnih situacijah.  

Pojem kompetence je sestavljen kompleks in zajema posameznikovo potencialno znanje, 

veščine in sposobnost uporabe znanj. V njem, po mnenju Peklaja (2006), lahko zaznamo tri 

ravni, ki so med seboj povezane: spoznavno (sposobnosti kompleksnega razmišljanja in 

reševanja problemov ter znanje na določenem področju), čustveno-motivacijsko (stališča, 

vrednote, pripravljenost za dejavnost) ter vedenjsko (sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti 

in uporabiti svoje potenciale v kompleksnih situacijah). 

B. Marentič Požarnik (2006) razume kompetence »kot kompleksne sisteme znanja, prepričanj 

in akcijskih tendenc, ki se gradijo na osnovi dobro organiziranega področja znanja, osnovnih 

veščin, posplošenih stališč in spoznavnih stilov.«  
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Korthagen (2004, po Gradišek, 2014, str. 53) si postavlja odprto vprašanje, ali lahko dejansko 

opišemo dobrega učitelja le na podlagi kompetenc. Nasproti kompetenc postavlja učiteljevo 

osebnost in njegove značilnosti, ki pomembno vplivajo na njegovo poučevanje. Za to, kaj vse 

vpliva na učiteljevo razmišljanje, predstavi model, ki ga zaradi večplastnosti poimenuje 

»model čebule«. 

Po kompetenčnem pristopu Korthagenovega »modela čebule« so avtorji (Marentič Požarnik 

2006; Peklaj 2009; Razdevšek Pučko 2004) razvili model ključnih kompetenc. 

B. Marentič Požarnik (2006) je prej omenjeni model prilagodila takole: 

 

Slika 1: Razvijanje kompetenc po modelu »čebule« (Marentič Požarnik, 2006, str. 29) 

Avtorica (prav tam) pravi, da plasti, notranje in zunanje, vplivajo druga na drugo. Zunanje 

plasti je najlažje opaziti, a nanje vplivajo globlje ležeče naravnanosti. Te globlje ležeče plasti 

je težje spremeniti. Če se spremembe zgodijo, so pomembnejše in imajo daljnosežnejše 

učinke v globljih plasteh, vplivajo na spremembe (zaznavanje in delovanje) v naslednjih 

plasteh. Zaradi kompleksnosti in večplastnosti kompetenc nanje ne bi smeli gledati kot na 

dosegljiva znanja, ker se nanaša tudi na veščine in spretnosti. 

Ker gre za kompleksne in dolgotrajne postopke pri kompetencah v praksi, pa se kompetenc 

vseeno lahko tudi naučimo ali priučimo, saj morajo vključevati tudi zadosti znanja, vezanega 

na določeno področje. Pridobivanje kompetenc je pravzaprav usposabljanje posameznikov za 

mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih in 

nepredvidljivih položajih (Razdevšek Pučko, 2004). 

Učitelj mora torej za kakovostno opravljaje svojega dela pridobiti različna znanja, razviti 

spretnosti in veščine. Za uspešno in učinkovito delovanje mora pridobiti ključne kompetence, 

ki so pomembne in potrebne za učiteljski poklic, da lahko razvija kompetence učencev in 

skrbi za njihov razvoj. Tako sta učitelj in učenec v procesu izobraževanja povezana. 

Po Muršaku (2002) so ključne kompetence oziroma ključne kvalifikacije znanje, spretnosti, 

sposobnosti, ki so uporabljene v različnih delovnih poklicih, na različnih poklicnih področjih 

in različnih življenjskih položajih. Predstavljajo jedro vsake izobrazbe, tudi poklicne. 

M. Kovačič (2011, str. 17) pravi: »Kompetenčni modeli prinašajo tudi dvome, odklanjanje in 

opozarjanje na nevarnosti. Opredeljevanje učiteljevih kompetenc je na tej ravni v Angliji šlo 

tako daleč, da se o kompetencah govori kot o standardih in kazalnikih v hierarhičnih modelih, 

ki jih uporabljajo za ocenjevanje učinkovitosti dela učiteljev.« Nadaljuje, da so kompetence 
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opredeljene do te mere, da so popolnoma merljive in služijo izključno za merjenje 

učiteljevega dela. Navaja kritiko Fullana in Hargreavsa (2000, po Kovačič, 2011), da 

učiteljevega dela ni mogoče spremljati zgolj z naštevanjem dejavnosti v obliki trditev, ker je 

mnogo kompleksnejše: je več kot spretnost, saj mora upoštevati potrebe učencev in se mora 

znajti v določenem položaju. M. Kovačič (prav tam) nadaljuje, da so ob zavedanju, da seznam 

kompetenc ne more zajeti vsega, kar sestavlja učiteljevo delo, nastajali seznami bolj splošnih 

kakovosti, ki naj bi jih imel uspešen profesionalni učitelj. Torej, čeprav je poznavanje 

ključnih kompetenc pomembno za sistematično usposabljanje in če vemo, kaj potrebujemo in 

kaj potrebujejo uporabniki, pa je prav zaradi sistematiziranja omejujoče, saj dinamika 

učiteljevega dela in profesionalnega razvoja ni naklonjena tem oblikam standardiziranja. 

Avtorica navaja mnenje M. Pušnik (2005, po M. Kovačič, 2011), da bi bilo treba zasnovati 

celoten koncept kompetenčnega pristopa na predpostavki dobrega poučevanja za spreminjanje 

poučevanja in na tej osnovi oblikovati minimalne kompetence, ki jih mora imeti dober učitelj, 

da uči. 

C. Razdevšek Pučko (2015) opisuje učiteljeve kompetence, ki so navedene v poročilu 

ekspertne skupine pri Evropski komisiji, kot usposobljenost za nove načine dela v razredu: 

uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično različnost učencev, 

organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in spodbuditi 

proces učenja, timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki 

sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci, usposobljenost za nove naloge, 

delo zunaj razreda, na šoli in s socialnimi partnerji: razvijanje šolskega kurikuluma (v 

decentraliziranih sistemih), organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela, 

sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji, usposobljenost za razvijanje novih 

kompetenc in novega znanja pri učencih (razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko 

učenje v družbi znanja), razvijanje lastne profesionalnosti, raziskovalni pristop in usmerjenost 

v reševanje problemov, odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu 

vseživljenjskega učenja, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (uporaba IKT v 

formalnih učnih situacijah in pri drugem strokovnem delu). 

V projektu, v okviru katerega je potekala prenova študijskih programov, so na UL PeF 

(Univeza v Ljuvbljani, Pedagoška fakulteta) po metodi Tuning profesorji, učitelji, študenti in 

uporabniki delodajalci ocenjevali kompetence glede na njihovo zaželenost in dosegljivost s 

študijem. Raziskava jim je tako omogočila vpogled v to, kako diplomanti UL PeF ocenjujejo 

svojo usposobljenost in kje vidijo največje vrzeli. Ugotovili so, da je področje vsebin in 

metod poučevanja dobro pokrito. Vsekakor pa vidijo potrebo, da v prihodnje več pozornosti 

namenijo tistim kompetencam, ki se nanašajo na novosti, ki jih prinašajo vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami, interdisciplinarnost (timsko delo) in vidiki komuniciranja (sodelovanje 

s starši). Po vseh ocenah so podatki v skladu z ugotovitvami, ki jih v evropskem merilu 

predstavljajo kot »nove« kompetence (»new competences now expected of teachers«, 

Eurydice, 2003, po Razdevšek Počko in Rugelj, 2006, str. 36–37). 

Tudi najnovejši opis Predstavitvenega zbornika PeF UL, Magistrski študijski program 

Poučevanje, smer: poučevanje na razredni stopnji (2015), navaja kompetence študijskega 

programa, generične (splošne) kompetence ter predmetno-specifične kompetence. Generične 

(splošne) kompetence so poznavanje in uporaba ustreznih raziskovalnih pristopov in razvoja 

lastne prakse, zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso, sposobnost prevzeti 

odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in refleksijo lastnega dela 

(izkustveno učenje, intervizija, supervizija), vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki 

in drugimi skupinami, razvijanje novega znanja in razumevanja področja, delovanje v skladu 
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z etičnimi normami in poklicnim kodeksom, zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu 

in komuniciranja z vsemi vključenimi subjekti v vzgojno-izobraževalnem procesu (otroki, 

mladostniki, starši in strokovnimi delavci), reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-

izobraževalne prakse ter prepoznavanje neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti, 

razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega znanja, vodstvene in 

organizacijske zmožnosti. Predmetno-specifične kompetence so originalnost in kreativnost pri 

prepoznavanju in reševanju strokovnih vprašanj v vzgoji in izobraževanju otrok do 12. leta, 

uporaba nekaterih raziskovalnih pristopov v vzgoji in izobraževanju, poglobljeno znanje na 

širših strokovnih področjih poučevanja v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

poglobljeno poznavanje izbranega področja (glasba, šport, likovna vzgoja, slovenski jezik, 

matematika, naravoslovje, družboslovje) v vzgoji in izobraževanju otrok do 12. leta, kritično 

spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na področju poučevanja na razredni stopnji, 

usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju 

poučevanja na razredni stopnji, prevzemanje odgovornosti za vodenje vzgojno-

izobraževalnega procesa, zmožnost medpredmetnega in »kroskurikularnega« povezovanja ter 

celovitega pogleda na vzgojno-izobraževalni proces, zmožnost kritične (samo)refleksije in 

(samo)evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela in raziskovalnega dela, sposobnost za 

ustvarjanje novih idej (ustvarjalnost) na področju vzgoje in izobraževanja, sposobnost za 

avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju, sposobnost za delovanje na podlagi etičnega 

presojanja.  

Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011 (2011) je navedeno, 

da se morajo zaradi vseh sprememb, ki povzročajo vse več raznovrstnosti vlog strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju, ter zaradi pričakovanj države, staršev in učencev do 

strokovnih delavcev, ki še nikoli niso bila tako visoka, strokovni delavci, če želijo strokovno 

in avtonomno opravljati svoje delo, usposobiti za novo razširjeno vlogo oz. pridobiti posebne 

dodatne kompetence. 

2.3 Učiteljeve vrline 

P. Gradišek (2014) pravi, da trenutno enega ključnih konceptov v pozitivni psihologiji 

predstavljajo vrline, opredeljene kot pozitivne lastnosti z visoko moralno vrednostjo. Vrline 

oseba visoko vrednoti, jih pogosto uporablja in ravna v skladu z njimi. V intervjujih z 

odraslimi osebami je avtorica ugotovila, da lahko vsak posameznik našteje nekaj zanj 

značilnih pozitivnih lastnosti, običajno med tri in sedem. S pomočjo klasifikacije vrlin lahko 

posamezniki opišejo zanje značilen profil. Navaja, da sta Peterson in Seligman (2004, po 

Gradišek, prav tam) oblikovala klasifikacijo 24 vrlin, ki jih uvrščata pod šest temeljnih vrlin: 

modrost in znanje, človečnost, pogum, pravičnost, zmernost in transcendentnost. Vrline se 

povezujejo z zadovoljstvom z življenjem, delom in so cenjene že od antike ter so prisotne v 

skoraj vseh kulturah. Pravi, da učitelji vstopajo v razred tudi s svojo osebnostjo ter da 

pomembno vplivajo na učenje in osebnostni razvoj svojih učencev. Meni, da učitelji in 

prihodnji učitelji lahko postanejo dobri ali boljši učitelji, če se zavedajo svojih vrlin, jih 

prepoznavajo in gradijo na svojih talentih; tako lahko učencem pomagajo prepoznavati in 

razvijati njihove talente. Avtorja navajata, da naj bi vrline predstavljale temelje dobrega 

psihičnega stanja posameznika, aktivnost v smeri razvoja vrlin pa naj bi vodila k dobremu 

duševnemu zdravju.  
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Tabela 1: Klasifikacija vrlin po Petersonu in Seligmanu (2004, po Gradišek, 2014) 

Temeljne vrline Vrline  

Modrost in znanje Ustvarjalnost 

Radovednost 

Kritično mišljenje 

Ljubezen do učenja 

Perspektiva 

Pogum Pogum 

Vztrajnost 

Pristnost 

Vnema 

Človečnost Ljubezen  

Prijaznost 

Socialna integriteta 

Pravičnost Timsko delo 

Poštenost 

Vodenje 

Zmernost Odpuščanje 

Skromnost 

Previdnost 

Samokontrola 

Transcendentnost Cenjenje (lepote in) odličnosti 

Hvaležnost 

Upanje 

Humor 

Duhovnost 
 

V nadaljevanju podajam kratek povzetek temeljnih vrlin po P. Gradišek (2014). Za vrline 

modrosti in znanja so značilne kognitivne vrline (pridobivanje in uporaba znanja). Modrost je 

namreč več kot inteligentnost, je znanje, ki ga ni mogoče reducirati na količino zapomnjenih 

dejstev ali prebranih knjig. Vrlina poguma je sestavljena iz treh vrst poguma. Fizični pogum 

se nanaša na premagovanje ovir pred telesnimi poškodbami, smrtjo, da bi rešili sebe ali 

drugega. Moralni pogum, pri katerem gre za vzdrževanje osebne integritete in pristnosti 

posameznika, kadar je prisotno tveganje za izgubo ugleda, prijatelja, zaposlitve. Psihološki 

pogum nam pomaga pri soočanju z lastnimi strahovi, boleznijo, škodljivimi navadami ali 

situacijami. Vrline človečnosti se nanašajo na medosebne odnose, predvsem na 

posameznikovo pozitivno vplivanje na dobro počutje drugega in skrb za sočloveka. Pri teh 

vrlinah gre predvsem za izkazovanje radodarnosti ali prijaznosti bolj, kot je pričakovano. 

Pravičnost se nanaša na dejanja in odločitve, ki delajo življenje pravično in pošteno. Vrline, ki 

se uvrščajo pod skupino pravičnosti, so po naravi socialne in omogočajo posamezniku 

optimalno interakcijo med posameznikom in skupino ter predstavljajo osnovo dobrega 

življenja v skupnosti. Pri zmernosti gre za nadzor nad pretiranostjo; kot vrlina je mišljena 

predvsem vsaka dobronamerna oblika samoomejevanja. Kot takšno jo navezuje tudi na 

samoregulacijo, pri kateri gre za nadzorovanje čustev. Ljudje, ki so uspešni v samokontroli, so 

uspešnejši, srečnejši in učinkovitejši. Te vrline nas torej varujejo pred pretiranostjo: 

odpuščanje nas varuje pred sovraštvom, skromnost pred vzvišenostjo, previdnost pred 

kratkotrajnimi užitki, ki bi imeli dolgoročne negativne posledice … Te vrline »brzdajo« naše 

aktivnosti. Razlika med vrlinami zmernosti in poguma je v tem, da nas pogum vodi v 

pozitivna dejanja, ki se jih lotimo kljub oviram (npr. strahu), pri zmernosti pa gre za 
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uravnavanje pretiranosti. V transcendalnosti gre za nekaj, kar v nas sproži občudovanje, 

upanje ali hvaležnost oz. nas poveže z nečim, kar nas presega. Na prvi pogled so vrline 

transcendentnosti zelo različne, pa vendar vsaka od njih posamezniku omogoča povezavo z 

univerzumom in pomaga pri osmišljanju njegovega življenja.  

P. Gradišek (prav tam) pravi, da vrline, ki so pri posamezniku najbolj izražene, lahko 

poimenujemo osebne vrline, saj so zanj najznačilnejše, ko jih uporablja, pa se počuti najbolj 

pristnega in v najboljši mogoči luči. Avtorica predstavi nekaj mogočih strategij za 

spodbujanje in razvijanje nekaterih vrlin pri učiteljih. Vrline namreč lahko načrtno razvijamo, 

kar so dokazale intervencijske študije. 

Glede zadovoljstva z življenjem se ne povezujejo vse vrline enako. Kakor pravi P. Gradišek 

(prav tam), se z zadovoljstvom z življenjem močneje povezujejo upanje, vnema, hvaležnost, 

ljubezen in radovednost, in to ne glede na starost, spol, državljanstvo ali jezik. Nasprotno pa 

se zadovoljstvo z življenjem precej nizko povezuje z intelektualnimi vrlinami, s skromnostjo 

in s cenjenjem lepote in odličnosti. Predvsem me je zanimalo, kaj P. Gradišek (2014, str. 204) 

ugotavlja glede zadovoljstva učencev v šoli, s čim to zadovoljstvo povezuje in zakaj je to 

pomembno. Navaja, da če so učenci zadovoljni, se v razredu ustrezno vedejo, bolj so se 

pripravljeni učiti, manj motijo drug drugega, vse to pa pripomore k večji učni uspešnosti. Zato 

je želela preučiti dejavnike, ki prispevajo k zadovoljstvu učencev. S svojo raziskavo je 

ugotovila, da so učenci bolj zadovoljni s tistimi učitelji, ki dobro vodijo razred in ki svoje delo 

zaznavajo kot poslanstvo. Ugotovila je tudi, da se zadovoljstvo učencev pozitivno povezuje z 

učno uspešnostjo, s čimer je potrdila pomembnost preučevanja dejavnikov zadovoljstva 

učencev. 

Avtorica (prav tam) je izvedla tudi raziskavo na osnovnošolskih in srednješolskih učiteljih in 

njihovih učencih glede učiteljevih vrlin in s tem povezanim vodenjem razreda. Rezultati so 

pokazali, da z učinkovitim vodenjem učenci povezujejo predvsem vrline človečnosti 

(prijaznost, ljubezen, socialna inteligentnost) in transcendentnosti (humor, upanje, hvaležnost, 

cenjenje, odličnosti, duhovnosti), te vrline pa tudi učenci prepoznajo in zaznajo pri svojih 

učiteljih. Ugotavlja povezanost med vrlinami, ki se povezujejo z zadovoljstvom v življenju in 

delom pri učiteljih. Te vrline so vnema, upanje, ljubezen, hvaležnost, timsko delo, humor in 

prijaznost. Prav te vrline so pomembne tudi učencem, in kot pravi avtorica, vrline, ki se 

najmočneje povezujejo z zadovoljstvom v življenju in z delom, ne prispevajo le k 

zadovoljstvu osebe, za katero so te vrline značilne, temveč tudi k zadovoljstvu oseb, s 

katerimi je v neposrednem stiku. Pravi tudi, da s spodbujanjem humorja učitelj spodbuja 

pozitivna čustva učencev in pozitivno vpliva na razredno klimo in učno uspešnost učencev. 

Njene ugotovitve se skladajo s teorijo Fredricksona (2004, po P. Gradišek 2014) o pozitivnih 

čustvih, ki širijo naš spekter pozornosti, spodbujajo ustvarjalnost, nove ideje ter aktivnosti v 

zvezi z njimi, torej naš repertoar vedenj, kar sčasoma vpliva tudi na naše veščine in znanje. 

Le-te po mnenju P. Gradišek (2004, str. 205) »delujejo torej kot nekakšna spirala, ki se vije 

navzgor in vodi do novi pozitivnih izidov«. 

V nadaljevanju P. Gradišek (prav tam) izpostavi dve vrlini, upanje in vnemo, ki se po njenih 

ugotovitvah močno povezujeta z zadovoljstvom. Ugotovila je namreč, da ti dve vrlini s 

starostjo in delovno dobo učiteljev upadata. Učitelji z višjo izraženostjo upanja so, kot navaja, 

samozavestnejši, bolj optimistični, manj depresivni, doživljajo več pozitivnih čustev in manj 

negativnih, poročajo o višjem blagostanju, drugim se predstavljajo v bolj pozitivni luči. Pravi, 

da naj bi upanje pri učiteljih izhajalo predvsem iz njihovih pozitivnih medsebojnih odnosov z 

učenci ter iz tega, da lahko učitelji opazujejo učence pri njihovem razvoju in pozitivno 
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pripomorejo k spremembam v razvoju svojih učencev. Pravi, da se upanja lahko »naučimo«, 

zato ga spodbujamo in si pomagamo s strategijami za vzdrževanje pozitivnih medosebnih 

odnosov in strategijami za iskanje smisla. Ena njenih ključnih ugotovitev je pozitivna 

povezanost učiteljevega upanja in vneme z zadovoljstvom učencev. To pomeni, da se upanje 

in vnema, ki jo učenci opazijo pri učitelju in ju učitelj spodbuja pri učencih, povezujeta tudi z 

učno uspešnostjo. Učenci so po njenem mnenju zadovoljni z optimističnimi učitelji, 

usmerjenimi v prihodnost, ki izžarevajo energijo za poučevanje in k stvarem pristopajo z 

vnemo in navdušenjem. Prav zato izpostavi, kako pomembno je, da učitelji vidijo v svojem 

delu smisel, saj to pripomore k vnemi, k občutku poslanstva in višjemu zadovoljstvu, vse 

navedeno pa pozitivno vpliva na duševno zdravje učiteljev, posledično pa tudi na duševno 

zdravje in učno uspešnost učencev. 

P. Gradišek (2014) zaključuje, da se v šolah prepogosto pozablja, da bi bilo smiselno posvetiti 

pozornost temu, kako učencem pomagati do sreče, zadovoljstva in tega, da najdejo smisel, kar 

je cilj t. i. pozitivnega izobraževanja, seveda poleg pridobivanja znanja v klasičnem pomenu. 

Njena raziskava je pokazala, da za kakovostno poučevanje niso dovolj le dobra (didaktična) 

usposobljenost učiteljev, njihovo strokovno in pedagoško-psihološko znanje, temveč tudi 

njihova osebnost in odnos z učenci. Le če bodo učitelji poznali svoje vrline, če jih bodo 

uporabljali pri svojem delu, v svojem življenju ter jih razvijali in spodbujali pri učencih, bo to 

pripomoglo k njihovemu zadovoljstvu z delom in življenjem, k pozitivnim medsebojnim 

odnosom in s tem k zadovoljstvu učencev. Zadovoljstvo učencev pa prispeva k učni 

uspešnosti.  

3 UČITELJEV VPLIV NA MEDOSEBNE ODNOSE V RAZREDU  

Odnos je tisto, kar povezuje stvari in ljudi. V šoli so najpogosteje izpostavljeni medsebojni 

odnosi med učiteljem in učenci ter njihov vzgojno-izobraževalni vpliv na učence. Velikokrat 

je izpostavljen tudi medsebojni odnos med vrstniki, ki ima prav tako pomemben vpliv. 

Osredotočila sem se na medosebni odnos med učiteljem in učencem ter skušala raziskati 

učiteljev vpliv na razred, razredno klimo ter počutje učencev v razredu. 

 

Bush (1954, po Bratanić, 1990) odnose razdeli v dve skupini: 

− osebni odnosi so zasebni odnosi, zasnovani na osebni naklonjenosti, primarno vlogo 

imajo čustva; so rezultat osebnega izbora, osebe se med seboj sprejemajo, med njimi 

ni hierarhije (npr. prijatelji, zakonci ipd.); 

− profesionalno-družbeni odnosi so javni, rezultat spleta okoliščin, zasnovani so 

racionalno, so objektivni in hierarhični (npr.: odnos med zdravnikom in pacientom, 

advokatom in stranko ter učencem in učiteljem). 

T. Trobec (1994) v medsebojnih odnosih loči posreden in neposreden odnos. Pravi, da je za 

posreden odnos značilno, da:  

− gre za odnos nadrejenosti in podrejenosti;  

− ne gre za dialog;  

− se lahko zgodi nasilje ene osebe nad drugo;  

− oseba, ki je v nadrejenem položaju, postavlja svoje zahteve, ocenjuje, presoja. 

V primeru razreda je v opisanem odnosu učitelj tisti, ki je nadrejen, učenci so podrejeni. 

Učitelj ima v nižjih razredih moč nad učenci, kasneje, ko učenci postajajo samostojnejši, se s 
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tem manjša moč nagrajevanja in kaznovanja ter s tem tudi učiteljeva (pre)moč nad učenci. 

Zato moč učitelja lahko vzbudi pri učencih negativna čustva (upor, maščevalnost, laganje …). 

Za neposreden odnos pa je po isti avtorici značilno: 

− temelji na večji enakopravnosti; 

− steče dialog (komunikacija je dvosmerna); 

− gre za medsebojno sodelovanje; 

− učitelj sprejema predloge in kritike učencev; 

− možnost konfrontacije učiteljevega mišljenja z učenčevim.  

Avtorica (prav tam) poudarja, da bi se morali učitelji zavedati značilnosti neposrednega 

odnosa in njegovih prednosti v primerjavi s posrednim odnosom.  

Žagar (2009, str. 101–102) meni, da se morajo učitelji v odnosu z učenci izogibati naslednjim 

mogočim napakam: pristranskemu izražanju naklonjenosti posameznim učencem; oblikovanju 

različnih pričakovanj do učencev; vplivu socialno-ekonomskega statusa na oblikovanje 

odnosa do učencev; stereotipnemu odnosu do spolne vloge dečkov in deklic. Žagar (prav tam) 

je združil nasvete strokovnjakov v odnosu učitelj – učenec v tri skupine. 

– Odnos med učitelji in učenci je bistven za učenje in razvoj. Zato naj bi učitelj gojil 

dobre odnose z učenci in jim pomagal zlasti, ko so v stiski (npr. v bolezni ali ob 

problemih v domačem okolju).  

– Interakcija učitelja z učenci determinira vrednost tega odnosa. Zato je pomembno, da 

je učitelj pošten in pravičen do vseh učencev. Učitelji naj bi si pogosto zastavljali 

vprašanja, kot so: Sem pravičen do vseh? Se do vseh enako vedem?  

– Učitelj mora težiti k dobremu ujemanju z učenci, njegova vloga mora biti jasna. 

Čeprav je avtoriteta, se s to vlogo ne sme slepiti, saj ga morajo učenci spoznati in 

videti tudi kot vsakdanjo osebo. 

T. Lamovec (1993) poudarja, da se medosebnih spretnosti naučimo le na podlagi izkušenj in 

da izključno intelektualno znanje ne zadošča. Po njenem se je treba za ohranjanje dobrih 

medsebojnih odnosov naučiti nekaterih temeljnih spretnosti, ki so: 

− Medsebojno poznavanje in zaupanje, ki vključuje samorazkrivanje, samozavedanje, 

sprejemanje samega sebe in zaupanje. Pomembno je razkriti drugemu, kar je 

pomembno za odnos oz. informacije o tem, kako oba udeleženca doživljata različne 

vidike svojega odnosa, pri tem je pomembno, da se zavedamo svojih odzivov, se 

sprejemamo in zaupamo drugemu udeležencu. 

− Komuniciranje se nanaša na posredovanje sporočil, ki morajo biti izražena tako, da jih 

drugi udeleženec razume, pazljivo poslušanje, ki zagotavlja, da drugega razumemo. 

− Medsebojno sprejemanje in potrjevanje, ki vključuje obojestransko sprejemanje, 

potrjevanje in podporo osebi, ki potrebuje pomoč. 

− Konstruktivno reševanje konfliktov v zvezi z odnosom, ki vsebuje strategije reševanja 

medosebnih konfliktov z namenom zbliževanja udeležencev ter ohranjanje in 

razvijanje odnosa. 

Medsebojni odnos oziroma vplivanje učitelja na učencev ter obratno lahko poimenujemo tudi 

razredna interakcija, ki je oblika socialne interakcije. V Termiani, Terminološkem slovarju 

vzgoje in izobraževanja (2016), je navedeno, da se razredna interakcija »kaže se v 

sodelovanju posameznikov v razredu, ki vzajemno vplivajo na vedenje. Označuje pa procese 

in medsebojno delovanje učitelja in učencev v razredu, vključuje besedno in nebesedno 

komunikacijo med učiteljem in učenci.« 
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M. Kranjc (2013) predstavi, da ima učitelj pomembno vlogo pri razredni interakciji, saj je v 

razredu oblikovalec odnosov in neposredno ali posredno določa ravnanja in vedenja v njem. 

Njegovo vedenje v razredu pa je odraz njegovih osebnostnih lastnosti, komunikacije in 

odzivanja na dražljaje iz okolice. Na učence pa vedenje učitelja zelo vpliva in je vidno v 

njihovih reakcijah, odnosu do učitelja, odnosu do šole …  

 

Rogers (1983, po Marentič Požarnik, 2000) navaja naslednje osebnostne lastnosti učitelja, ki 

vplivajo na psihosocialno ozračje, v katerem poteka pomembno učenje: učiteljeva 

kongruentnost – skladnost, učitelj naj bo v odnosu do učencev pristen, tak, kakršen je, pri 

sporočanju naj ne bo neskladja med doživljanjem in izražanjem; brezpogojna naklonjenost in 

zaupanje učencem, kar ustvarja ozračje gotovosti; empatično razumevanje in sprejemanje 

učenca takega, kot je. 

C. Razdevšek - Pučko (1993, str. 1) pa pravi, da z izrazom interakcija označujemo vso 

zapletenost razrednega dogajanja, medsebojno delovanje učiteljev in učencev, ki si 

obojestransko določajo način ravnanja, ki vsak s svojim vedenjem delujejo drug na drugega 

(pozitivno ali negativno).  

 

P. Gradišek (2014, str. 69) pravi, da se dobri medsebojni odnosi med učiteljem in učenci 

odražajo v pozitivni razredni klimi, ki pomembno prispeva k razvoju nekaterih lastnosti in 

spretnosti pri učencih. Poudarja, da je pomembno tudi učiteljevo zavedanje, da razredno 

klimo lahko tudi načrtno spreminjamo oz. izboljšujemo. Dodaja, da pozitivni medsebojni 

odnosi pomembno pripomorejo k redkejšemu motečemu vedenju učencev, učenci so bolj 

pripravljeni upoštevati učiteljeva navodila in vzpostavljajo prosocialne odnose z vrstniki.  

 

Avtorica (prav tam, str. 73) navaja raziskavo avtorjev A. Woolfolk Hoy in C. Weinstein 

(2006, po Gradišek, 2014) o razliki v prepričanjih učencev in učiteljev o učinkovitem vodenju 

razreda. Avtorja izpostavljata, da morajo učitelji vedeti, da je poleg kakovostnega poučevanja 

pomembno vlagati trud in energijo v vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivnih odnosov z 

učenci. Obstaja namreč močna povezanost med pozitivnimi odnosi in učnim vedenjem. Kadar 

učitelje zaznavajo kot »dobre« učitelje, so bolj pripravljeni sodelovati v učnih aktivnostih ter 

se vesti prosocialno in odgovorno. Učitelji morajo razumeti, kot pravita A. Woolfolk Hoy in 

C. Weinstein (2006, po Gradišek 2014), da pozitivni odnosi ne pomenijo permisivnosti 

učitelja, saj učenci poudarjajo pomen učiteljevega postavljanja meja, izražanja pričakovanj in 

vzpostavljanja reda v razredu, seveda pošteno in spoštljivo. 

 

V prvem razredu učenci vstopajo v šolo, se seznanjajo z novimi učitelji in vzpostavijo nove 

odnose. Pri tem ne smemo pozabiti, kako pomemben je prvi vtis. Kakor pravi T. Trobec 

(1990, str. 29): »/…/ je prvi vtis vedno emocionalno obarvan, od njega je odvisno stališče, ki 

vpliva na interakcijo in komunikacijo ter kvaliteto medsebojnega odnosa. Prvo medsebojno 

percipiranje, pogojuje prve ocene osebnosti drugega in presojanje oz. ocenjevanje njegovih 

osebnih kvalitet.«  

 

V odnosu je pomembna tudi emocionalna komponenta. To se nanaša na tisto, kar čutimo do 

nekoga. Kakor razlaga T. Trobec (prav tam), so učitelji lahko represorji, kar pomeni, da 

čustva skrivajo, potlačijo, tabuirajo. Ekspresorji pa so učitelji, ki pogosto pokažejo svoja 

čustva. Avtorica ugotavlja, da če sta osebi med seboj enakopravni in se med njima pojavlja 

pozitivna čustva, bo rezultat naklonjenost, simpatija. Ko pa gre za negativna čustva (oseb v 

enakopravnem odnosu), se bo med osebama pojavila antipatija. Simpatija in antipatija sta 

trenutni čustvi, vendar se na njih gradijo odnosi.  
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Čustva so konstruktivna komponenta odnosa in glede na to je zelo pomembno, kaj učitelj in 

učenci čutijo eden do drugega, kajti kakovost odnosa med učiteljem in učencem je v veliki 

meri odvisna od njunega emocionalnega odnosa. 

 

Gordon (1983) pravi: »Komunikacija se začne s tem, da oseba govori z nekom drugim, ker 

obstaja za to neka potreba v njem – znotraj njega se nekaj dogaja.« In ravno govor je tisti, s 

katerim le-to sporočimo zunanjemu svetu. 

Odnos med učiteljem in učencem je po Gordonu (prav tam, str. 19, 20) dober, kadar 

vključuje: (1) odprtost, kar pomeni, da vsek v tem odnosu tvega; (2) da je vsak prepričan, da 

ga drugi ceni; (3) da se oba zavedata vzajemne odvisnosti; (4) da lahko vsak zase raste in 

razvija svojo kreativnost, individualnost in (5) skupno zadovoljevanje potreb, kar pomeni, da 

niti eden niti drugi ne zagotavljata svojih potreb na račun drugega. Za kakovost odnosa je 

pomembna sproščena komunikacija. Kramar (2009) podarja pomembnost, da učitelj z učenci 

razvije pristne medosebne odnose, spodbuja razvoj ugodnega in sproščenega ozračja, ki 

omogoča sproščeno delovanje, ustvarjalno razmišljanje in izražanje idej, zamisli in pogledov, 

tudi zmotnih. Od kakovost odnosa je odvisna učiteljeva učinkovitost, poudarja Gordon 

(1983). 

Med komunikacijo in interakcijo po mnenju T. Trobec (1994) obstaja povezanost. Vsaka 

komunikacija predpostavlja interakcijo med osebami, ki komunicirajo, le da je raven te 

interakcije lahko različna. Učinkovita komunikacija izboljšuje medsebojne odnose; o njej 

govorimo takrat, kadar oba udeleženca komunikacije razumeta sporočilo enako. Po mnenju 

Kramarja (2009) v medosebnem odnosu med učiteljem in učencem nastanejo komunikacija 

(medosebno sporočanje), interakcija (medosebna aktivnost) in avtoakcija (samostojna 

aktivnost učenca).  

V komunikaciji pa se pojavljajo tudi zavore, ki onemogočajo dvostransko komunikacijo. 

Gordon (prav tam) meni, da gre največkrat za to, da se učitelj ne zna učinkovito odzvati na 

učenčev problem; uporablja jezik nesprejemanja, ki pogovor zavira, učenec pa se zapre vase 

in se boji govoriti. Moramo se zavedati, da verbalno sporočilo prinaša več sporočil, ne le 

tistega dobesednega. Avtor (prav tam) predstavlja dvanajst zavor v komunikaciji, ki naj bi se 

jim učitelj izogibal: 

− Ukazovanje, učenec se mora podrediti potrebam učitelja, kar v njemu 

vzpodbudi odpor (npr. »Sedi in delaj, dokler ti ne rečem drugače!«). 

− Opozorilo, svarilo, grožnja, ki so podobni ukazovanju, le da je poleg še, kaj bo 

sledilo, če ukaz ne bo izpolnjen (npr. »Če ne boš delal, bom o tem obvestila 

starše«). 

− Moraliziranje, pridiganje, ki temelji na avtoriteti, na dolžnostih in obveznostih, 

za učenca pa pomeni, da učitelj ne zaupa njegovi presoji (npr. »Šola je zato, da 

se v njej učiš. S tvojimi problemi se ukvarjaj doma, tukaj ni prostora zanje.«). 

− Svetovanje, sugeriranje, takšno sporočilo pravi, da učenec ni sposoben sam 

najti rešitve za svojo težavo in sporočilo povzroča, učenčevo odvisnost od 

učitelja (npr. »Naredi si boljši časovni razpored! Potem boš lahko naredil vse, 

kar moraš.«). 

− Poučevanja, navajanje logičnih argumentov učencu daje občutek 

manjvrednosti, neadekvatnosti, podrejenosti (npr. »Dobro si naredil, toda jaz bi 

tole takole …«). 
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− Ocenjevanje, kritiziranje, sramotenje je sporočilo, ki učencu pove, da je slab. 

Ker učenec dobiva o sebi negativne sodbe, sčasoma razvije negativno 

samopodobo (npr. »Si le len ali pa je to zate pretežko?«). 

− Etiketiranje je negativno vrednotenje in kritiziranje, usmerjeno v učenčevo 

samopodobo (npr. »Obnašaš se kot štiriletnik, ne pa nekdo, ki hodi v šolo.«). 

− Interpretiranje, analiziranje, diagnosticiranje – tako sporočilo zaustavi učenca 

(npr. »Le svojim obveznostim se skušaš izogniti.«). 

− Priznavanje vrednosti, nagrajevanje, ki je lahko prav tako škodljivo, saj ga 

učenec lahko doživlja kot manipulacijo (npr. »Ti si sposoben učenec.«). 

− Simpatiziranje, podpora lahko pomeni opogumljanje učenca, ker ga učitelj ne 

razume oz. tolaži zato, ker mu je neprijetno ob srečanju z močnimi negativnimi 

čustvi (npr. »Saj nisi prvi, ki se mu je to zgodilo, tudi jaz sem se že tako 

počutil.«). 

− Spraševanje, navzkrižno zasliševanje, učenci doživljajo kot past, da bi učitelju 

povedali določeno stvar zgolj zaradi učiteljeve radovednosti in ne iz resnične 

učiteljeve pripravljenosti na pomoč (npr. »Se ti zdi, da je naloga pretežka? 

Zakaj pa nisi prosil prej za pomoč?«). 

− Umik, sarkazem, humor, ki jih učenec lahko razume kot nerazumevanje, 

neupoštevanje njegovih čustev in lahko učenca tudi prizadene (npr. »No, kaže, 

da je nekdo danes vstal z levo nogo.)« 

Pomembno je, da damo otroku, s katerim se pogovarjamo, občutek sprejetosti. Kakor pravi 

Gordon (prav tam), če učencu dajemo potrditev za to, kakšen je, mu to omogoča, da se razvija 

in da konstruktivno rešuje probleme. Navaja tudi (prav tam, str. 45): »Medtem ko sprejemanje 

omogoča človeku, da se začne spreminjati, pa nesprejemanje pogovor zavira, človek se zapira 

vase, boji se govoriti in se videti takega, kakršen je.«  

Po Gordonovem (prav tam) mnenju navedene ovire v komunikaciji, kot tudi druga sporočila, 

ki jih učitelji uporabljajo, kadar imajo problem, vsebujejo osebni zaimek ti (npr. ti, takoj 

prenehaj, tak si kot prvošolec …). Vsa takšna sporočila se nanašajo na učenca in ne na 

učitelja, avtor jih imenuje TI sporočila. Nasprotno pa se JAZ sporočila nanašajo na tistega, ki 

sporoča, v tem primeru učitelja (npr. ta hrup me spravlja ob živce, ne morem delati …). Z jaz 

sporočili učitelj prevzema odgovornost za svojo težavo nase oz. sporoča, kaj se v njem 

dogaja, kaj občuti in jasno pove, da je to njegova težava. Ti sporočila pa izraža negativno 

sodbo o učencu, ne da bi učenec vedel za učiteljevo težavo. Avtor navaja razloge za 

učinkovitosti jaz sporočil: ker učitelj na ta način prevzema odgovornost za to, kar nastaja v 

njem samem, in je dovolj odkrit, da to pove učencu in hkrati prepušča odgovornost za 

učenčevo vedenje njemu samemu, ne da bi to za slednjega pomenilo slabo vrednotenje. 

Učitelja tako učenci gledajo kot človeka, ki je včasih tudi ranljiv, jezen, negotov in jim tako 

postane bližji ter ga lažje sprejmejo, saj je tak kot oni sami.  

V komunikaciji je pomembno, da govorca oz. osebo, s katero komuniciramo, aktivno 

poslušamo. Le z aktivnim poslušanjem bo govorec slišan, poslušalec pa bo tako sporočilo 

lahko razumel. Gordon (prav tam) pravi, da aktivno poslušanje pomeni aktivno sodelovanje v 

pogovoru in zagotavlja učencu dokaz, da ga učitelj razume. Z aktivnim poslušanjem si lahko 

pomagamo tam, kjer je pričakovana bolj odprta, poštena komunikacija. 

Učinkovita komunikacija se nanaša na nenehno ustvarjanje in oživljanje medčloveških 

vrednot, kot jih našteje T. Trobec (1994, str. 25): »Sodelovanje, doživljanje osebne varnosti, 

samospoštovanje, spoštovanje drugih, dejanje in sprejemanje pomoči, strpno reševanje 
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nasprotij, medsebojno zaupanje med osebami.« Avtorica tudi pravi, da je ena pomembnih 

učiteljevih nalog, da spodbuja komunikacijske zmožnosti učencev in jih usposablja za 

uspešno komunikacijo. Komunikacijska usposobljenost je pomembna za učenčev osebni 

razvoj in osebno svobodo. 

B. Marentič Požarnik (2000, str. 228) predstavi sistem »analize razredne interakcije«, ki ga je 

oblikoval Sam Flanders za opazovanje razredne interakcije. V analizi razredne interakcije 

lahko preverimo delež udeležencev v komunikaciji – učiteljevo iniciativo, učiteljevo 

reagiranje, reagiranje učencev, iniciativo učencev, molk, zmedo, samostojno delo. Glede na 

razmerje med posameznimi kategorijami posrednega učiteljevega vplivanja razvrstimo 

učitelje v direktivne in indirektivne. Bistvo je razdelitev besedne komunikacije, zato pravi, da 

je takšen model, »linearni model«, preveč poenostavljen, saj zanemarja predvsem čustveno 

toplino oz. čustveno hladnost in distanciranost. Razredna interakcija namreč vključuje tako 

besedno kot nebesedno komunikacijo, ki pa jo v tem primeru Flanders izpusti. B. Marentič 

Požarnik (2000, str. 229) predstavlja celovitejši model, ki sta ga oblikovala Wubbles in Levy 

(1993) in ki poleg verbalne komunikacije vključuje tudi učenčevo perspektivo in čustveno 

dimenzijo. V osnovi modela gre za kombinacijo dveh osnovnih dimenzij komunikacije: 

gospodovalnost – podredljivost in sodelovanje – nasprotovanje. 

 

Na osnovi teh dveh tipov, ki sta jih avtorja povzela po obsežnih intervjujih v 

kliničnopsihološki praksi, sta oblikovala osem tipov medosebnega vedenja učitelja v razredu. 

Tipi medosebnega vedenja učitelja pa so opredeljeni s komunikacijo, značilno za posamezno 

pozicijo znotraj komunikacijskega sistema (Peklaj in sod., 2009, str. 33–34). 

 

Slika 2: Model različnih tipov medosebnega vedenja učitelja v razredu (Wubbles in Levy, 

1993, po Marentič Požarnik, 2000, str. 229) 
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Za omenjeni model sta Wubbles in Levy razvila Vprašalnik učiteljeve komunikacije, s 

pomočjo katerega lahko učitelj naredi samooceno ali pa ga uporabi kot pripomoček, da 

preveri, kako ga dojemajo učenci. V obsežni raziskavi v ZDA so primerjali, kako vidijo 

učenci idealnega učitelja in kako slabega. 

 

Slika 3: Najboljši (na levo) in najslabši učitelj (desno) (Wubbles in Levy, 1993; po Marentič 

Požarnik, 2000, str. 230) 

P. Gradišek (2014) omenja tudi socialno-emocionalno učenje, ki poudarja pomen pozitivnih 

medsebojnih odnosov med učiteljem in učenci ter se osredotoča na razvijanje socialnih 

spretnosti in spretnosti uravnavanja čustev pri učencih. Avtorica pravi, da se socialnih in 

čustvenih veščin lahko naučimo in da ima to številne pozitivne posledice. To učenje lahko 

vpliva na vedenje učencev, na njihov socialno-emocionalni razvoj, odnos do šole in njihovo 

akademsko pot.  

4 NALOGE UČITELJA V SLOVENIJI 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Opis poklica, Učitelj razrednega pouka, 2015) 

na svoji spletni strani navaja, da učitelj razrednega pouka oziroma razredni učitelj skrbi za 

celostni razvoj učencev, zagotavlja možnosti za razvoj učencev na spoznavnem, socialno-

emocionalnem in psihomotoričnem področju. Otrokom omogoča, da usvajajo nova znanja in 

jih znajo uporabiti. Skrbi za razvoj samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja in 

pozitivne samopodobe ter otroke spodbuja h gibalni aktivnosti. 

 

Tudi Predstavitveni zbornik PeF UL, Magistrski študijski program Poučevanje, smer: 

poučevanje na razredni stopnji (2015), navaja, da želijo usposobiti diplomante za: samostojno 

poučevanje vseh predmetov oziroma področij v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju, vrednotenje lastne prakse na podlagi sodobnih specialnodidaktičnih teorij, 

identificiranje in definiranje problemov lastne prakse na ravni prvega in drugega vzgojno-

izobraževalnega obdobja, sposobnost načrtovanja strategij reševanja ter usposobljenost za 

timsko reševanje teh problemov, znanstveno proučevanje, evalviranje, načrtovanje in 

razvijanje novih rešitev v šolski praksi v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 
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Vendar ne smemo pozabiti, da se vloga učitelja in s tem njegove naloge spreminjajo s 

spreminjanjem družbe ter glede na starost in razvoj učencev. B. Marentič Požarnik (2000, str. 

226) pravi, da se »učiteljeva vloga pomembno spreminja, saj ni več le 'prenašalec' znanja. Za 

uspešno delo potrebuje poleg zavzetosti za razvoj mladih in strokovnega znanja tudi 

poglobljeno razumevanje procesa učenja in obvladanje metod, ki tako kakovostno učenje 

spodbujajo. Zavedati se mora spremenjene vloge učitelja.« 

J. Malić (1988) naloge predmetnega učitelja, razrednika, ki so precej podobne nalogam 

razrednega učitelja, razporedi v tri sklope: pedagoško vodenje oddelka (vzgojni problemi, 

spremlja napredek učencev, se seznani in spremlja družinske razmere, sodeluje z družinami 

učencev …), organizacijska dela (zagotavlja koordinacijo učiteljev oddelka, organizira 

usmerjanje učencev v dodatno vzgojno-izobraževalno delo, organizira pogoje za kulturno, 

zabavno in športno življenje oddelka, sodeluje z upravo in strokovnimi službami, organizira 

in pripravlja roditeljske sestanke …) in administrativna dela (vodi in pregleduje dnevnik dela, 

pripravlja seznam učencev, zbira potrebne dokumente, vnaša podatke v matično knjigo in 

register matične knjige, izpolnjuje spričevala, opravičuje izostanke in vodi njihovo evidenco, 

piše zapisnike sestankov učiteljskega zbora, pripravlja in predlaga poročila o delu oddelka, 

ureja in vodi dosje učenca, izdeluje program dela, program dela učiteljskega zbora oddelka in 

sodelovanja s starši, vodi tudi druga dela, o katerih mora biti dogovorjena evidenca). Učitelj 

po njegovem ni samo prenašalec znanj, temveč deluje na učence s celotno osebnostjo. Meni, 

da je najpomembnejša vloga šole oblikovati in vzgojiti osebnost učencev, ki so v tem obdobju 

najdovzetnejši za vzgojno delovanje, in zato mora biti učitelj trdna oblikovana osebnost, 

sposobna vzgajati otroke. 

Ne smemo pa pozabiti, da je razred sestavljen iz učencev z različnimi sposobnostmi, 

predznanji in je zelo raznovrstna skupina. Učitelj mora znati prisluhniti vsakemu učencu 

posebej in po potrebi delo individualizirati. In ravno to je po mnenju T. Klobučar (1999) 

najtežje; treba je zagotoviti, da uspešni v znanju ne nazadujejo, manj uspešni pa postopoma 

napredujejo.  

M. Juriševič (1996) navaja, naj naloge, ki jih učitelji zastavljajo, ustrezajo učenčevim 

dejanskim sposobnostim. Nadaljuje, da naj delo učencev (poskusi, dosežki) spremlja 

učiteljeva realna pozitivna informacija (formativna funkcija ocenjevanja). Pomembno je tudi, 

pravi, da se učenci naučijo, kako naj se učijo (razvijanje metakognitivnih strategij). Učitelj pa 

naj učencem pomaga pri zastavljanju ciljev dela; za učence na razredni stopnji osnovne šole je 

še posebno pomembno, da si zastavljajo kratkoročne cilje, ki so zanje dosegljivi in jim hkrati 

pomenijo izziv. Kajti le tako lahko učitelji med pedagoškim procesom prispevajo k 

oblikovanju realne samopodobe otrok, ki jih poučujejo. 

Ob vstopu v šolo ima učitelj tudi pomembno vzgojno nalogo. Skrbeti mora za socialni razvoj 

otrok, jih seznaniti z vsakdanjimi pravili in zahtevami. Cilj vzgoje v šoli je namreč učence 

razviti v avtonomne, samostojne in odgovorne osebnosti. V svojem diplomskem delu Hovnik 

(2014) navaja, da je vzgoja zelo odvisna od osebnostnih lastnosti učitelja. Za to je potrebno 

učenje učitelja kot »humanističnega intelektualca«, ki je sposoben razmišljajočega odnosa do 

sebe in soljudi. Za dobro pedagoško delo mora biti učitelj vsestranski. Kakovost vzgoje se 

namreč kaže v dobrih odnosih, ki jih učitelj razvije z učenci (po Medveš, 2014, Hovnik, 

1991).  

Kot sem že omenila, se naloge učitelja spreminjajo, prilagajajo in dopolnjujejo glede na 

starost in razvoj otrok.  
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Zaradi specifike prvega razreda učitelj poleg omenjenih nalog tudi pripravlja učence na 

samostojno opravljanje preprostih nalog (zavezovanje čevljev, oblačenje, seznanjanje z 

osnovami bontona, uporaba pribora, navajanju sprejemanja odgovornosti …). Kljub temu da 

nekateri otroci to usvojijo že pred vstopom v šolo, jih kar precej, vsaj še v prvem razredu, 

potrebuje pomoč. Gre za nekakšen lažji, otroku prijazen prehod med vrtcem in šolo. Čeprav 

tovrstne naloge učitelja niso nikjer zapisane in definirane, so zelo pomembne. To postopno 

uvajanje v šolski sistem omogoča razvoj zaupanja. Kot je navedeno v Kurikulumu za vrtce 

(1999), je proces zaupanja mogoč zgolj z negovanjem naklonjenega, ljubeznivega ter 

razumevajočega odnosa odraslih do otok. Po pridobitvi zaupanja otrok začne spontano iskati 

stike z drugimi otroki, raziskovati in se samostojno izražati. 

Naloge učitelja se, kot sem že navedla, spreminjajo tudi skozi čas in spremembe v družbi. Naš 

čas zaznamujejo velike spremembe, ki jih povzročata hitri ekonomski in družbeni razvoj. 

Kakor pravi A. Menagalija (2012), so ideologijo, ki je poudarjala enakost v družbi, danes 

zamenjali konkurenčnost, tekmovalnost in boj za kapital. Razvoj informatizacije in 

elektronizacije sta povzročila, da nam je dostopno celotno znanje sveta. Na eni strani oriše 

avtorica (prav tam) hiter napredek, na drugi pa so brezposelnost, revščina, neenakost, apatija, 

občutek notranje izpraznjenosti, izguba življenjskega smisla in nasilje težave, ki pestijo 

današnji svet. To pa močno vpliva na položaj, naloge, pričakovanja in zahteve do učiteljev. 

Ista avtorica (prav tam) podaja navedbe avtorjev, da med največje težave, s katerimi se 

trenutno ukvarjajo učitelji, sodijo predvsem disciplinski problemi. M. Pšunder (2004) meni, 

da se učitelji srečujejo z neprimernim vedenjem učencev, nespoštovanjem učiteljev, 

pomanjkanjem pripravljenosti učencev za sodelovanje in učenje, k temu pa doda še zahtevne 

in nezainteresirane starše učencev in pomanjkanje podpore nadrejenih. A. Menagalija (2012) 

nadaljuje, da se neprimerno vedenje v šoli pojavi zaradi spleta različnih okoliščin, vendar je 

najpomembnejše to, da se prekine razmišljanje o tem, »kdo je kriv«. Iskanje krivca po njenem 

mnenju namreč vodi k obtoževanju in izogibanju odgovornosti. Pravi, da bi bilo primerneje 

razmišljati, kaj lahko storim, kaj lahko storimo skupaj. Bistveno je pomagati učiteljem, da bi 

našli primernejše, učinkovitejše načine preprečevanja, zmanjševanja ter reševanja disciplinske 

problematike v razredu, kar bi olajšalo delo učiteljem in omogočilo učencem učinkovitejše 

učenje. 

Z načini pomoči učiteljem ob pojavih disciplinskih težav pa vsaka šola ravna po svoje. 

Ravnateljica B. Kampjut (2015), pravi, da na OŠ Franceta Bevka v Ljubljani redno evalvirajo 

vzgojni načrt, dopolnjujejo šolska pravila in hišni red, najpomembnejše pa je, da so se 

zavezali k enotnemu vzgojnemu delovanju. V nadaljevanju pravi, da njihovo vzgojno 

delovanje lahko opiše z besedami, da zagovarjajo ničelno toleranco do neprimernega vedenja, 

kar pomeni, da reagirajo oz. vzgojno delujejo ali ukrepajo ob vseh oblikah takšnega vedenja, 

kar pomeni ničelno toleranco do nasilja, je še pojasnila. V nadaljevanju avtorica navaja tudi 

pretirano zaščitniško vedenje staršev, ki otrokom po njenem odvzema možnost normalne 

socializacije. Večkrat se tako zgodi, da starši ne verjamejo učiteljem in vsak otroški prepir 

ovrednotijo kot nasilje, nadlegovanje, vsako učiteljevo vzgojno ukrepanje pa kot krivico. 

Meni, da s takšnim vedenjem otrokom nevede odvzamejo možnost izkustvenega učenja. Ob 

koncu pravi, da vsi, ki delamo na področju vzgoje in izobraževanja, zagotovo vemo, da 

človek ne more sveta in družbe spreminjati po lastni volji, zato ne smemo pristajati na 

resignirano ugotavljanje, da vrednot ni več in da etično ravnanje izgublja svojo vrednost. 

Na spremembe učiteljevih vlog in nalog vplivajo tudi spremembe v šolstvu. V Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je navedeno, da vloga učitelja predvsem 

postaja vse kompleksnejša. Prihodnje delavce v vzgoji in izobraževanje je zato treba 
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usposobiti za izvajanje diferenciacije, individualizacije in s tem prilagajanje poučevanja 

individualnim značilnostim otroka, učenca, za delo z otroki s posebnimi potrebami, vključno z 

nadarjenimi učenci, za udejanjanje načela integracije in inkluzije, za medpredmetno 

povezovanje, za vzgojo in izobraževanje v skladu s skupno evropsko dediščino političnih, 

kulturnih in moralnih vrednot, za obvladovanje informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

Sposobni morajo biti tudi oblikovati multikulturno učno okolje, znati voditi oddelek in 

evalvirati svoje delo itd. Središče profesionalnega delovanja strokovnih delavcev pa ni več le 

posredovanje znanja, pač pa nudenje pomoči učencem pri učenju, osamosvajanju in 

prevzemanju odgovornosti za svoja ravnanja. Strokovni delavci naj bi spodbujali radovednost, 

intelektualno doslednost in ustvarjali možnosti za uspeh nadaljnjega izobraževanja, s tem pa 

vplivali na pripravo mladih, da z zaupanjem gledajo v prihodnost in jo sami premišljeno in 

odgovorno gradijo. Vse te spremembe pa zahtevajo ponovno definicijo poklicnih nalog in 

vlog strokovnih delavcev ter njihovega izobraževanja. Kot je navedeno v Beli knjigi o vzgoji 

in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 472), gre za t. i. »razširjeni« ali »novi« 

profesionalizem, ki ob visoki stopnji samostojnosti in specializiranega znanja izpostavlja tudi 

moralni okvir odgovornosti strokovnega delavca za širše učinke poklicnega delovanja, 

razumevanje in odzivanje na družbene spremembe, aktivno vplivanje na pogoje lastnega dela, 

poglobljeno refleksijo zmožnosti, da na osnovi povratnih informacij stalno izboljšuje svoje 

delo z otroki in odraslimi, pri čemer sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo. 

Zaradi tega je prišlo tudi do sprememb v izobraževanju prihodnjih učiteljev: daljše trajanje 

študija, prenove študijskih programov, sprememb v možnostih prehajanja med programi, 

sprememb v praktičnem usposabljanju prihodnjih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju … In ne nazadnje se mora učitelj nenehno izobraževati in izpopolnjevati.  

Vilič (1997) pravi, da si učitelj kroji usodo sam. Kako bo stvari pripravil, izvedel, koliko časa 

bo namenil določeni nalogi, je stvar posameznega učitelja. Pomembno je zavedanje, da 

kakršen odnos bo vzpostavil prvi dan, takšen odnos se bo zrcalil skozi vse leto. Pomembna 

naloga učitelja pa je tudi poglobljena refleksija. Na osnovi povratnih informacij stalno 

izboljšuje delo z otroki in odraslimi, pri čemer sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo. Pri 

refleksiji pa so najboljše povratne informacije učencev, ki nam omogočijo uvideti naše 

pomanjkljivosti, ki jih lahko odpravimo le tako, da jih ozavestimo. Nihče ni popoln, da ne bi 

potreboval kritike in popravkov. 

C. Razdevšek - Pučko (2003, str. 12 in 13) pravi, da je refleksija pogoj za kakovostno 

pedagoško delo. Refleksijo opredeli, kot »/…/ pomembno spretnost, ki jo lahko učitelj 

pridobi, si jo razvije, se je nauči, potrebo po refleksiji je potrebno pri učiteljih ozavestiti, 

spodbuditi in učitelju mora preiti v navado«. Pravi, da je učitelj profesionalec, ki ima ustrezno 

raven strokovnega in didaktičnega znanja, ob tem pa dovolj znanja tudi za spoznavanje 

učencev in njihovih posebnosti, za identifikacijo njihovih potreb, za prilagajanje metod 

poučevanja tem potrebam, znanje o psiholoških procesih, ki sodelujejo v učenju in 

poučevanju ter znanje o evalvaciji in samoevalvaciji procesov in dosežkov. Učitelju ocene, 

izdelki in odgovori učencev ne morejo ponuditi jasnega ogledala njegovega delovanja. Zato 

mora sam iskati drug odsev in spremljati dejavnosti ter se spraševati o ustreznosti in 

primernosti lastnega delovanja. Učitelj mora biti zato tisti, ki išče odsev, ki miselno spremlja 

lastne dejavnosti in se sprašuje o lastnem delovanju. Avtorica pravi (prav tam, str. 12): »Kajti 

samo učitelj, ki zmore kritično presojo svoje prakse, lahko le-to učinkovito spreminja.« 

Dodaja, da razmišljujoči učitelj, kakor poimenuje učitelja, ki razmišlja o svojem delu, ne le 

spreminja svojo prakso dela, temveč oblikuje razmišljujočega učenca, ki se ob učenju sprašuje 

o lastnem razumevanju in učenju.  
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K refleksiji oz. evalvaciji pedagoškega dela učitelja pomembno prispevajo tudi mnenja 

učencev. Kyriacou (1997) pod kritičnim opazovanjem in vrednotenjem pri metodah zbiranja 

podatkov navaja tudi, da si povratne informacije učitelj pridobi od učencev. Navede tudi nekaj 

načinov: vodenje dnevnikov o učiteljevih učnih urah, vprašalniki ali pa preprosto pogovor ali 

z vsakim posebej ali po skupinah. Avtor pravi (prav tam str. 159): »Raziskav o tem, kako 

učitelji uporabljajo povratne informacije učencev, ki ocenjujejo njihovo poučevanje, so 

pokazale, da so te informacije nedvoumno dragocene in kakovostne in da ima odpor nekaterih 

učiteljev do tega načina pridobivanja informacij verjetno več opraviti z njihovim strahom, da 

bi ogrozili avtoriteto, kot s skrbmi glede kakovosti poučevanja.«  

S spremembami v družbi, šolskem sistemu in starostjo učencev se spreminjajo naloge učitelja 

ter pričakovanja do učiteljev. Ker postajajo naloge vse kompleksnejše, zahtevnejše, vedno 

težje, me je zanimalo mnenje prvošolcev o tem, kako opredeljujejo naloge učitelja.  

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Pred dobrima dvema desetletjema je M. Bratanić (1990, po Marentič Požarnik, 2000, str. 227) 

ugotovila, da med zaželenimi lastnostmi pri učitelju, ki jih učenci in dijaki navajajo, 

zavzemajo prva mesta: smisel za humor, pravičnost, doslednost, zaupanje ter primerna 

kombinacija zahtevnosti in topline. 

T. Klobučar (1999) v svoji raziskavi, ki jo je izvedla z učenci tretjih in četrtih razredov, 

ugotavlja, da je učencem ljubša mlada učiteljica ali učiteljica srednjih let. Njene pomembne 

lastnosti so, da je prijazna, poštena in dosledna ter do vseh enaka, da ne kriči in da starše o 

početju učencev obvešča s podpisom. 

Na podlagi raziskave MacBeth (po Devjak, 2002, str. 256) razvršča lastnosti dobrega učitelja, 

ki so jih navajali otroci, v tri kategorije. Prva kategorija so osebnostne lastnosti, med katerimi 

navaja prijaznost, velikost duha, poštenost in humor, druga kategorija so medosebne 

spretnosti, kamor uvršča sposobnost poslušanja, pogovarjanja, zaupanja, poudarjanja 

pozitivnih stvari pri posamezniku, tretja kategorija pa so poklicne spretnosti, kamor spadajo 

razlaga snovi, pomoč pri razumevanju snovi, sposobnost snov narediti zanimivo, opazovanje 

dogajanja pri učencih ob usvajanju snovi (ali sledijo, razumejo itd.), pomoč učencem, da 

predmet vzljubijo. 

P. Gradišek (2014) je izvedla raziskavo z osnovnošolskimi in srednješolskimi učitelji in 

njihovimi učenci o vrlinah učiteljev. Rezultati so pokazali, da so učenci najbolj zadovoljni z 

učitelji, pri katerih prepoznajo naslednje vrline: vodenje, ljubezen, ustvarjalnost, vztrajnost in 

perspektivo. Bolj zadovoljni so s tistimi učitelji, ki v razredu spodbujajo humor, radovednost, 

ustvarjalnost, cenijo odličnost učencev in so prijazni. 

 

Navedene raziskave so vključevale učence višjih razredov osnovne šole ali dijake. Sama sem 

v raziskavo vključila prvošolce, ki so mi povedali in narisali, kakšnega učitelja si želijo na 

začetku šolanja. Zanimalo me je, kakšne osebnostne lastnosti naj bi imel in kako naj bi ravnal, 

da bi ga otroci dobro sprejeli, mu prisluhniti in slediti. Se zdi učencem pomemben učiteljev 

spol, zunanji izgled ali še kaj drugega? Raziskala sem tudi, kako učenci opredeljujejo, kaj so 

naloge učitelja v šoli. Njihova mnenja sem soočila z mnenji njihovih učiteljev, ker me je 

zanimalo, ali vedo, kaj pričakujejo oziroma menijo o njih učenci ter ali se jim to zdi 
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pomembno. Dobljene rezultate sem primerjala s stališči različnih avtorjev in zahtevami 

kurikularnih dokumentov o učiteljevih kompetencah. Zanimalo me je, ali se mnenje otrok 

sklada s tem, kar od učiteljev pričakuje družba. 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kako učenci prvega razreda osnovne šole pojmujejo vlogo učitelja – kaj so njegove 

naloge v razredu oziroma v šoli? 

2. Katere osebne lastnosti ima po mnenju učencev dober učitelj? 

3. Kako naj se dober učitelj odziva oziroma učiteljevo vedenje v odnosu do učencev? 

4. Ali se mnenja učencev skladajo z mnenji učiteljev o pričakovanjih učencev? 

5. Ali se zdi učiteljem pomembno, kako učenci opredelijo dobrega učitelja? 

6. Ali se mnenja učencev skladajo s priporočili strokovnjakov in kurikularnimi 

dokumenti o izobraževanju učiteljev? 

7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskava je empirična. Temelji na kombinaciji kvalitativnega in kvantitativnega 

raziskovanja (deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda). 

7.1 Vzorec 

Vzorec otrok, vključenih v intervju in risanje risb, je neslučajnostni, namenski in vključuje 

učence dveh oddelkov prvega razreda OŠ Franceta Bevka iz Ljubljane (v šolskem letu 

2014/2015 in 2015/2016). V intervjujih je skupaj sodelovalo 54 učencev.  

Vzorec učiteljev, ki so sodelovali v anketnem vprašalniku, je slučajnostni in vključuje učitelje 

razrednega pouka iz osmih osnovnih šol po Sloveniji (Ljubljana, Železniki), ki so v zadnjih 

desetih letih vsaj tri leta poučevali v prvi triadi osnovne šole. Vzorec rezultatov, pridobljenih 

z anketo, zajema devetdeset učiteljev.  

Anketni vprašalnik so reševale predvsem osnovnošolske učiteljice (99 %) in le dva učitelja, 

ker je v slovenskih osnovnih šolah učiteljev razrednega pouka veliko manj kot učiteljic. 
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Graf 1: Predstavitev vzorca učiteljev glede na leta poučevanja v prvi triadi anketiranih 

Več kot tretjino vzorca predstavljajo učitelji, ki v prvi triadi učijo od 10 do 20 let, najmanj pa 

je učiteljev, ki v prvi triadi učijo od 5 do 10 let. 

7.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Podatke sem pridobila z (1) več krajših polstrukturiranih fokusnih intervjujev, ki sem jih 

izvedla v dveh skupinah otrok, ter z (2) analizo dokumentacije – risb učencev na temo »Dober 

učitelj« in individualnih komentarjev otrok ob njih. Zbiranje podatkov je potekalo v učilnici 

vsakega izmed razredov. 

(1) Vprašalnik za polstrukturirani intervju sem sestavila sama. Intervjuje sem izvajala v 

dveh skupinah kot večkratni vodeni pogovor po 15–20 minut, ki je trajal 5 dni (glede 

na interes in pripravljenost učencev za sodelovanje). 

(2) Učenci so dobili nalogo, da narišejo dobrega učitelja in ob tem povedo njegove 

značilnosti, ki sem jih zapisala ali so jih dopisali sami. 

 

Intervjuje s prvo skupino otrok sem izvajala 22. 4. 2015, 23. 4. 2015, 24. 4. 2015 in 11. 5. 

2015, z drugo skupino 27. 1. 2016, 28. 1. 2016, 3. 2. 2016, 25. 2. 2016. 

Vsem intervjuvanim učencem sem zagotovila anonimnost tako, da sem jih v namen raziskave 

poimenovala z otrok.  

Podatke o mnenju učiteljev sem pridobila s pomočjo (3) anketnega vprašalnika. Anketni 

vprašalnik ni standardiziran in sem ga sestavila izključno za namene raziskave. Anketiranje 

sem izvedla na desetih osnovnih šolah po Sloveniji (Ljubljana, Železniki, Celje). 

Anketni vprašalnik sem odnesla na ljubljanske osnovne šole, kjer so ga učitelji tudi rešili. 

Anketne vprašalnike sem učiteljem pustila in jih prišla čez nekaj dni iskat. Na vsaki šoli je bil 

zadolžen določen učitelj, ki je zbiral izpolnjene anketne vprašalnike v vnaprej pripravljeno 

kuverto, ki mi jo je kasneje predal. S tem pa sem anketirancem tudi zagotovila anonimnost. 

Zbiranje podatkov je trajalo od novembra 2015 do februarja 2016. Razdelila sem 150 

vprašalnikov, od tega pa dobila le 90 vprašalnikov (60 %) rešenih. Anketni vprašalnik so tako 

reševale predvsem učiteljice, le 1 % učiteljev. Več kot polovico anketiranih učiteljic (61 %) 

pa ima več kot 10 let delovnih izkušenj v prvi triadi. 



26 
 

7.3 Postopki obdelave podatkov 

Intervjujev z učenci in risbe učencev z naslovom Dober učitelj 

Intervjuji z učenci so potekali v sproščenem vzdušju v razredu. V posameznem intervjuju so 

sodelovali učenci, ki so bili tedaj pripravljeni sodelovati. Intervjuje sem izvajala v času, ki je 

namenjen sprostitvi. Posamezen intervju je trajal v povprečju štirideset minut. Rezultate sem 

predstavila po raziskovalnih vprašanjih. Vprašanja sem otrokom zastavljala glede na sklope, 

ki sem jih postavila glede na raziskovalna vprašanja: učiteljeve naloge, opis dobrega učitelja 

(lastnosti, značilnosti …), želeno učiteljevo vedenje. Znotraj posameznega sklopa vprašanj 

sem imela vnaprej pripravljen nabor dodatnih vprašanj, da sem pridobila čim več pomembnih 

informacij, primere in dodatno razlago, če učenci česa niso razumeli. Intervjuji so potekali v 

dveh skupinah: prva skupina leta 2015, druga skupina leta 2016, vendar jih pri obdelavi 

podatkov nisem ločila. 

Risanje risb je potekalo v sproščenem okolju razreda. Risbe so prav tako risali v dveh 

skupinah, prva leta 2015, druga 2016. Vsak učenec je narisal, kako si predstavlja dobrega 

učitelja. Učenci so z veseljem risali in ob tem povedali tudi, katere lastnosti bi moral imeti 

učitelj. Le-te so na risbo dopisali, če pa tega še niso zali, sem jih dopisala jaz. Prosila sem jih, 

naj napišejo le tri lastnosti, ki se jim zdijo pri učitelju pomembne. Risbe sem pregledala ter 

izpisala pomembne narisane in zapisane podatke.  

Rezultate obeh skupin učencev sem združila in jih analizirala kot eno skupino. Najprej sem 

intervjuje dobesedno zapisala. Odgovore otrok v intervjujih, komentarje in zapise ob njihovih 

risbah sem vsebinsko analizirala tako, da sem navedene podobne lastnosti oz. načine ravnanja 

kategorizirala,
2
 kjer je bilo mogoče, pa tudi kvantitativno obdelala in predstavila. Tako 

pridobljene podatke sem primerjala s podatki, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom 

učiteljev. 

Veljavnost podatkov sem zagotovila s pridobivanjem podatkov iz več perspektiv. V ta namen 

sem poleg krajših strukturiranih intervjujev rezultate preverjala še z risbami učencev.  

Zanesljivost sem zagotovila z izčrpnim in zanesljivim zapisom intervjujev. Pri zagotavljanju 

etičnosti raziskovanja sem starše ali skrbnike intervjuvanih prvošolcev prosila za soglasje 

glede objave podatkov. Prav tako sem otroke in starše seznanila z vsebino, namenom in cilji 

raziskave. Razložila sem jim tudi, da lahko iz kakršnihkoli razlogov odstopijo od raziskave.  

Vsem in učencem, ki so sodelovali v intervjuju in pri slikanju risb, sem zagotovila 

anonimnost. 

Anketni vprašalnik  

Merski inštrument, ki sem ga uporabila, je bil anketni vprašalnik (Priloga 3), oblikovala pa 

sem ga sama. V uvodnem delu sta dve vprašanji, ki se oz. izbirnim tipom na podatke 

anketirancev. Vsa vprašanja razen enega so odprtega tipa, saj z omejevanjem, navajanjem 

odgovorov nisem želela vplivati na odgovore učiteljic in zanesljivost vprašalnika. Eno 

vprašanje pa vsebuje ocenjevalno lestvico. 

                                                           
2
 Vsebinsko podobne odgovore, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti in vedenje dobrega učitelja, sem združila 

v isto kategorijo. Primer: odgovore »se heca« (vedenje), »je humoren« (lastnost) … sem združila v kategorijo 

»zabaven«. 
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Rezultate anket sem kvalitativno in kvantitativno obdelala. Proste odgovore sem razporedila v 

vsebinsko smiselne kategorije. Uporabila sem osnovno deskriptivno statistiko. Zbrane 

podatke sem računalniško obdelala in uredila v programu MS Excel in Word.  

Tako zbrane podatke anketnih vprašalnikov sem predstavila s tabelami oz. grafi, jih 

primerjala z rezultati, pridobljenimi v intervjujih z učenci in na podlagi risb učencev. Na 

koncu pa sem dobljene podatke povezala v interpretaciji s teoretičnimi stališči. 

S sondažnim poskusom (poskusni vprašalnik in sondažni intervju sem opravila na eni izmed 

ljubljanskih osnovnih šol) sem odpravila pomanjkljivosti in napake ter zagotovila veljavnost 

vprašalnika. 

Zanesljivost sem zagotovila z jasnimi vprašanji in natančnimi navodili, ki so bila 

anketirancem razumljiva. V fazi anketiranja sem pazila, da nisem vplivala na mnenje 

anketirancev.  

8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

Osnovni namen moje magistrske naloge je bil prikazati oz. raziskati, kako prvošolci 

opredeljujejo dobrega učitelja, njegovo želeno vedenje in kako opredelijo naloge učitelja. 

Dobljene rezultate sem primerjala z mnenjem učiteljev o tem, kakšna so po njihovem 

pričakovanja prvošolcev, ali se jim zdijo ta pomembna in zakaj. Dobljene rezultate sem 

primerjala tudi z družbeno zastavljenimi cilji in kompetencami. Rezultate in interpretacijo 

sem v poglavja razvrstila po raziskovalnih vprašanjih. Prvima dvema raziskovalnima 

vprašanjema sledi primerjava mnenj učiteljev. Na tretje raziskovalno vprašanje o vedenju 

učitelja v odnosu do učencev pa se nanašata dve poglavji: učiteljevo vedenje ob kršitvah 

šolskih pravil in učiteljevo pričakovano oz. želeno vedenje med poukom. Temu sem dodala 

tudi primerjavo med mnenji učencev in mnenji učiteljev. 

8.1 Vloga in naloge učitelja po mnenju učencev 

Pri intervjuju s prvošolci so me presenetili odgovori, ki kažejo na to, da se prvošolci zavedajo 

širšega pomena oziroma dolgoročnega pomena izobraževanja in vzgoje, ki je del nalog 

učitelja in vsega pedagoškega osebja, s katerim se otrok oz. najstnik srečuje med šolanjem. 

Otrok 1: »Učiteljica mora učence naučiti in pripraviti, da bodo šli enkrat sami v službo.« 

Otrok 1: »Da bodo lahko sami živeli.« 

Otrok 2: »Da bodo kulturni, da ne bodo kot odrasli neumneži.« 

Otrok 5: »Da se bodo lepo obnašali.« 

Otrok 9: »Da bomo tudi brez očka in mamice vedeli, kako se obnašati.« 

Na vprašanje glede učiteljevih nalog so učenci poleg zgoraj naštetih nanizali še nekaj 

različnih odgovorov, ki sem jih kategorizirala v 9 vsebinskih sklopov:  
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- poučevati, 

- skrbeti za nas in nam pomagati, 

- naučiti samostojnosti, 

- lepo peti, risati, telovaditi, 

- nas imeti rad, 

- veliko vedeti o vsem, 

- naučiti in pripraviti nas, da bomo šli v službo, 

- naučiti skrbeti za osebno higieno in zdravje,  

- nas peljati ven. 

 

Učenci so učiteljeve naloge opredelili kot poučevanje, skrb za učence, pomoč, učenje 

samostojnosti, skrb za njihovo higieno, učitelj pa ima učence tudi rad in jih spremlja, ko gredo 

ven. Omenjajo tudi znanja, ki jih mora učitelj imeti, tj. lepo pisati, risati, telovaditi, 

vsesplošno mora biti razgledan (so besede učencev – »veliko ve o vsem«). Kot sem že 

napisala, me je presenetil širši pogled učencev na koncept šole in učitelja, da jih učitelj 

pripravlja na življenje, ali kot so sami navedli, jih pripravi, da bodo šli v službo, da bodo 

lahko živeli sami, da se bodo znali lepo obnašati tudi v odsotnosti staršev in da bodo kulturni. 

Ugotovila sem, da učenci, čeprav večinoma še ne znajo brati in niso nikoli slišali opredelitve 

nalog učiteljev v različnih dokumentih, od učiteljev zahtevajo zelo podobno, kot je 

opredeljeno njihovo delo na spletni strani Ministrstva za šolstvo in Pedagoške fakultete v 

Ljubljani ali zbrano v Predstavitvenem zborniku Pedagoške fakultete UL, magistrski študijski 

program Poučevanje, smer: poučevanje na razredni stopnji (2015).
3
 Zato so bojazni, kaj vse 

današnji učenci od učiteljev pričakujejo, vsaj v prvem razredu osnovne šole, odveč. Prav 

dobro se zavedajo, kaj lahko in smejo od učiteljev pričakovati. Po svoje so izrazili, da je 

naloga učitelja poučevanje, ob tem pa potrebujejo pomoč. Tudi, da naj bi učitelj učence 

navadil tudi na samostojnost in skrb za osebno higieno, bi lahko navezala na opis, ki ga 

najdemo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Opis poklica, Učitelj 

razrednega pouka, 2015). Ta pravi, da magister učitelj skrbi za razvoj samostojnosti, 

vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja in pozitivne samopodobe ter otroke spodbuja h 

gibalni aktivnosti. Učenci so omenili, da so naloge učiteljice, da poje, riše, telovadi, jih pelje 

ven. To se sklada z opisom poklica, in sicer, da poglobljeno pozna izbrano področje (glasba, 

šport, likovna vzgoja, slovenski jezik, matematika, naravoslovje, družboslovje) v vzgoji in 

izobraževanju otrok do 12. leta (Poučevanje, smer: poučevanje na razredni stopnji, 2015). 

Prav tako bi v nadaljevanju lahko našli kritično spremljanje razvoja teorije in prakse na 

področju poučevanja na razredni stopnji, usposobljenost za iskanje novih virov znanja na 

strokovnem in znanstvenem področju poučevanja na razredni stopnji, kar se kaže v izjavi 

otrok »veliko ve o vsem«.  

Prvošolci so izrazili še dve preprosti nalogi: da je učitelj do otrok prijazen in jih ima rad. Gre 

za zagotavljanje dveh nalog, ki sodita k zagotavljanju ene osnovnih, primarnih otrokovih 

potreb, in sicer potrebo po varnosti. Po Maslowu (v Marentič Požarnik, 2000) se šele ko 

zagotovimo osnovne, nižje potrebe, lahko pojavijo višje. To pomeni, da mora imeti otrok 

zadovoljene osnovne potrebe, da lahko raziskuje, se uči, igra, socialno, emocionalno in 

intelektualno razvija. In kot pravi P. Gradišek (2014), je s pedagoškim optimizmom
4
 

                                                           
3
 V nadaljevanju: Poučevanje na razredni stopnji (2015) 

4
 Po avtoričinem mnenju osebnostna značilnost posameznika, ki odraža njegova pozitivna pričakovanja do 

prihodnosti. V šolskem kontekstu pa pedagoški optimizem pomeni, da učitelj ustvari tako učno okolje, v katerem 

bi se učenci osebnostno razvijali in razvijali svoje potenciale. 
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zaželeno, da učitelj ustvari tako učno okolje, v katerem bi se učenci osebnostno razvijali in 

razvijali svoje potenciale. Avtorica pravi, da če želi biti učitelj uspešen, mora njegov odnos do 

učencev temeljiti na zaupanju, ki je zelo pomembno za pozitivne odnose z učenci.  

8.2 Vloga in naloge učitelja po mnenju učencev – odgovori učiteljev 

Zaradi primerjave med odgovori učencev in učiteljev dodajam odgovore učiteljev, pridobljene 

z anketnim vprašalnikom. V anketnem vprašalniku za učitelje se je vprašanje glasilo, kako bi 

učenci po njihovem mnenju opredelili učiteljevo vlogo v razredu oz. njegove naloge. 

Odgovori učiteljev so prikazani v spodnji tabeli. 

Tabela 2: Mnenje učiteljev, kako bi učenci opredelili učiteljevo vlogo v razredu 

 

Odgovori učiteljev f % 

Poučuje in pomaga 53 58,89 

Skrbnik za red in 

disciplino 

17 18,89 

Pomoč pri opravilih 

(oblačenje …) 

11 12,20 

Varnostnik 6 6,67 

To je vprašanje za 

starše 

6 6,67 

Vodja 6 6,67 

Vloga prijatelja, 

mame, brata 

5 5,55 

Obvlada otroke 3 3,33 

Se heca 3 3,33 

Povezovalec 3 3,33 

Ne vem 3 3,33 

Pravljičar 2 2,22 

Poslušalec 2 2,22 

Sodnik 1 1,11 

Dober športnik 1 1,11 

Poje, bere, pleše 1 1,11 

Me ne zanima 1 1,11 

N = 90 

Odgovore, ki so bili podobni in so se pojavljali večkrat, sem združila v eno kategorijo. Največ 

(58,89 %) učiteljev meni, da je po mnenju učencev naloga učiteljev poučevanje in pomoč, 

sledi petina (18,89 %) je učiteljev, ki menijo, da je učitelj skrbnik za red in disciplino, dobra 

desetina učiteljev (12,2 %) pa, da je njegova vloga pomoč pri opravilih (oblačenje, obuvanje 

…). Manj kot 10 % učiteljev pa je opredelilo vlogo učitelja kot varnostnika in vodjo. 

Zanimivo je, da šest učiteljev meni, da naloga učiteljev zanima samo starše in ne tudi 

prvošolcev, trije učitelji so odgovorili z »ne vem«, enega učitelja pa to ne zanima. Vprašanje 

sem učiteljem zastavila, ker me je zanimalo, kako dobro poznajo pričakovanja oz. mnenje 
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učencev. Mnenje nekaterih učiteljev se mi zdi podcenjujoče do prvošolcev, saj jih mnenja 

prvošolcev ne zanimajo.  

Več kot polovica učiteljev je pravilno predvidevala, da bodo učenci kot pomembno nalogo 

izpostavili poučevanje in pomoč. Navedli pa so še več drugih nalog, ki jih učenci niso 

omenili. Učitelji so našteli različne naloge, ki sem jih lahko kategorizirala v 17 kategorij, 

učenci pa so navedli naloge, ki sem jih uvrstila v 10 kategorij. Po odgovorih učiteljev lahko 

sklepam, da se jim zdijo otroci veliko zahtevnejši v svojih pričakovanjih, kot so v resnici. 

Naloge, ki jih navajajo učitelji, učenci pa ne so: pravljičar, skrbnik, varnostnik, prijatelj, dober 

športnik, sodnik, povezovalec, izpolni učencu vse želje. 

Glede opredelitve najpomembnejših nalog učitelja se mnenja učencev in učiteljev precej 

ujemajo. Učenci in učitelji so najprej izpostavili poučevanje in pomoč. Podobna sta tudi 

odgovora skrbnik za red, ki so ga navedli učitelji, in »Skrbi za nas in nam pomaga«, pogost 

odgovor učencev. Prav tako so oboji navedli, da poje, pleše in bere. Kar nekaj odgovorov 

učiteljev pa se ne ujema z odgovori učencev. Odgovori učiteljev so številčnejši, bolj 

raznovrstni kot odgovori otrok. Učitelji so navedli veliko nalog, ki jih učenci niso, hkrati pa se 

ne pojavijo v nobenem izmed dokumentov, ki navajajo opis učiteljevega dela (npr. izpolni 

učencu vse želje, prevzame vlogo prijatelja, starša …). Ugotavljam, da je k takim razlikam v 

številu in raznovrstnosti odgovorov pripevala tudi metoda (individualna – anketni vprašalnik, 

skupinska – intervju) raziskave. Pri intervjuju so se učenci odgovarjali v skupinah in so svoje 

odgovore poenotili, medtem ko so odgovori učiteljev res izražajo mnenja posameznikov.  

 

Kot je zaznati iz odgovorov učiteljev, sklepam, da so učitelji prepričani, da učenci od njih 

pričakujejo več, kot realno pričakujejo anketirani prvošolci. 

8.3 Osebnostne lastnosti in izgled učitelja po mnenju učencev 

V intervjujih so na vprašanje, katere osebne lastnosti in znanja ima po njihovem mnenju dober 

učitelj, učenci prosto odgovarjali. Pri tem vprašanju jih nisem želela usmerjati in omejevati, 

saj se mi je zdelo, da bom s tem vplivala na odgovore. Učencem nisem razložila, kaj so 

osebne lastnosti, zato so na to vprašanje odgovarjanje tudi z naštevanjem vedenj učitelja. Pri 

odgovorih, ki so se mi zdeli dvoumni, sem prosila učence za dodatno razlago oz. pojasnilo. 

Učenci so navedli veliko različnih učiteljevih lastnosti, ki sem jih kategorizirala v 18 lastnosti.  

V tabeli so predstavljeni najpogostejši odgovori iz intervjujev. Prisotnih učencev na dan 

izvajanja tega dela raziskave (leta 2015 in 2016) je bilo skupaj 46. Tem rezultatom se dodala 

tudi rezultate pridobljene na podlagi risb (leta 2015 in 2016). 

Tabela 3: Želene osebnostne lastnosti učiteljev po mnenju učencev (risbe in intervjuji) 

Osebnostna 

lastnost 

Risbe 

f 

Risbe 

% 

Intervju 

f 

Intervju 

% 

Prijazen 38 82,61 12 26,08 

Zabaven 13 28,26 5 10,86 

Lep 11 23,91 - - 

Ne kriči 11 23,91 - - 

Pomaga 5 10,86 3 6,25 

Strog 3 6,52 8 17,39 

Ni strog 3 6,52 - - 
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Podaljša odmor 3 6,52 - - 

Pravičen 2 4,43 5 10,86 

Urejen 2 4,43 - - 

Daje dodatne 

naloge 

3 4,43 - - 

 

 

Drugi odgovori, ki so jih našteli posamezni učenci (f = 1): pameten, zdrav, hud, ne sme lagati, 

igriv, ne kaznuje, glasen. 

Kar četrtina učencev (26,08 %) meni, da mora biti učitelj prijazen, in le nekoliko manj (17,39 

%), da mora učitelj biti strog. Pomembni lastnosti, ki so jih učenci izpostavili, so tudi: da imaš 

učitelja rad (13,04 %), da je pravičen (10,86 %) in da je zabaven (10,86 %). Presenetilo me je, 

da so učenci pod želeno lastnost navedli tudi, da je učitelj jezen. Zato sem jih vprašala, kaj 

pomeni, da je nekdo jezen. Odgovorili so, »da je nekdo hud«, »da vpije nate« … Na 

vprašanje, ali jim je všeč, če nekdo vpije nanje, niso odgovorili pritrdilno, zato sem jih 

ponovno vprašala, ali je dober učitelj res jezen. Dodatno so mi pojasnili, »da je lahko tudi 

malo jezen, da ga potem prej ubogajo«. 

V nadaljnjem pogovoru so učenci izpostavili tudi tri neželene lastnosti učiteljev. Tako so v 

intervjuju navedli, da učitelj ne sme biti preveč prijazen in nikakor nepravičen. 

Podatke, ki sem jih pridobila na podlagi intervjujev, sem preverila še z risbami učencev. 

Ugotavljam, da so z risbami potrdili, kar so prej izrazili v intervjujih. Učiteljicam oz. 

učiteljem so dodali le še zunanji videz (obleka, barva las …). 

Osebnostne lastnosti učiteljev, ki so jih ob risbah napisali učenci oz. sem jih sama napisala po 

njihovem nareku, se ujemajo in dopolnjujejo s podatki intervjuja. Prisotnih učencev na dan 

izvajanja tega dela raziskave (leta 2015 in 2016) je bilo skupaj 46.  

S pomočjo risb sem potrdila odgovore, ki sem jih pridobila z intervjujem. Kar tri četrtine 

(82,61 %) vseh učencev je na risbah potrdilo, da je zelo pomembna učiteljeva osebnostna 

lastnost prijaznost. Ob risbah so učenci povedali tudi, da je učitelj zabaven (28,26 %), da 

pomaga (10,8 %) in da je strog (17,39 %), kar se prav tako ujema z rezultati intervjuja.  

Nekaj učencev (6,52 %) je menilo, da mora biti učitelj strog, enako število učencev pa, da 

učitelj ne sme biti strog. To me je nekoliko zmedlo, zato sem učencem postavila dodatna 

vprašanja. Učenci so navedli, da mora biti učitelj po potrebi tudi strog, ne sme pa biti strog 

ves čas. Kot so navedli: »Se mora tudi hecat.« 

Učenci so na risbah navedli veliko več odgovorov kakor v intervjujih. Tako so dodali tudi, da 

je učitelj je živahen, igriv, iskren, priden, ni jezen, veliko ve, je dober, spoštljiv. Kot sem 

omenila, so tudi na risbe učenci napisali ravnanja oz. vedenja in ne le osebnostnih lastnosti. 

Takšna ravnanja so: podaljša odmor, daje dodatne naloge, se igra z mano, razločno govori. In 

učiteljev izgled, da je pomembno, da je lep in urejen. 

Neki učenec je napisal tudi, da je učitelj čarovniški. Ko sem ga prosila, naj mi razloži, kaj je 

mislil, mi je odvrnil: »Mora biti čudežna, čarobna, skrivnostna, ampak dobra, taka, kot 

učiteljice ste.« Predvidevam, da nam v njegovih očeh daje čarobnost, že sam poklic – učitelj. 
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Poleg osebnostnih lastnosti so me v intervjujih zanimale tudi druge značilnosti učitelja, ki bi 

jih učenci izpostavili in se jim zdijo pomembne pri učitelju. Pomagala sem jim z vprašanji in 

dobila naslednje odgovore: kar tri četrtine učencev (78,26 %) ima rajši mlajšo učiteljico kot 

starejšo, nekaj dečkov (3) je izpostavilo, da imajo rajši učitelja. Več kot polovica učencev 

(52,17 %) je z dvigi rok potrdila, da mora po njihovih pričakovanjih učiteljica govoriti 

zborno. Izpostavili so tudi, da je učiteljica lepo oblečena, diši in ima lepe lase, je naličena. 

Učenci, ki si želijo učitelja, pa so menili, da naj bo učitelj plešast in ima brke. Po dodatnih 

vprašanjih sem ugotovila, da so imeli v mislih določenega učitelja, ki je na osnovni šoli 

intervjuvanih učencev zelo priljubljen. 

Iz risb sem razbrala spol učitelja, dolžino in barvo las ter obleko. Spol in barvo las sem 

predstavila v Tabeli 4. 

Rezultate, pridobljene z intervjuji, sem primerjala z rezultati, ki sem jih dobila z risbami in 

ugotovila, da so skoraj enaki. Ugotavljam, da imajo učenci raje učiteljico kot učitelja moškega 

spola. 

Tabela 4: Spol učitelja (intervju in risbe) 

Odgovor f(risbe) % (risbe) f(intervju) % (intervju) 

Učiteljica 42 91,13 43 6,52 

Učitelj 4 8,87 3 93,48 

 

Učence v podaljšanem bivanju prevzame enkrat na teden tudi učitelj (enako leta 2015 in 

2016), zato rezultata ne morem pripisati temu, da učenci preferirajo ženske – učiteljice, ker z 

moškimi nimajo izkušenj. 

Učenci, ki imajo raje učitelja (4), menijo, da mora le-ta imeti kratke lase, medtem ko kar 85 % 

otrok meni, da ima idealna učiteljica dolge lase. Učenci so v risbah narisali več svetlolasih 

učiteljic (52,4 %) kot temnolasih. 

Več kot pol učencev (59 %) je narisalo učiteljico v hlačah (prevladuje modra barva), tretjina 

(30 %) je narisalo učiteljico v dolgi obleki, oblečeno kot princesko. En učenec je narisal 

učiteljico, oblečeno v čarovnico, s čarovniškim klobukom in palico, dopisal je tudi, da mora 

biti učiteljica čarovniška. Učitelje so vsi učenci narisali v hlačah, en učenec je po obrazu 

pobarval učitelja mavrično in mu čez usta narisal ruto. Učenec je to obrazložil tako: »Učitelj 

se mora v času pusta našemiti v pisanega bojevnika.« 

Zanimiva je tudi slika učiteljice, ki ima več rok in nog (v Prilogi 2). Učenka mi je razložila, da 

je učiteljici narisala več nog in rok, da bo imela več pomoči, tako bo lažje in hitreje opravila 

vse stvari, ki jih mora. Verjetno učenka izhaja iz lastnih želja, saj je v tem razredu 28 učencev, 

kar za organizacijo dela, deljenje stvari, popravljanje zvezkov ipd. učiteljici predstavlja veliko 

dela, za učence pa to pomeni dolgo čakanje, preden pridejo na vrsto. 

Iz obeh opisov lahko povzamem, da imajo učenci najraje mlajšo učiteljico, ženskega spola, ki 

lepo, zborno govori, je urejena, diši. Učiteljica je prijazna, zabavna, ima rada svoje učence, 

učenci jo imajo radi, biti mora pravična, poštena in se ne jezi.  
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8.4 Lastnosti dobrega učitelja v očeh učencev – mnenje učiteljev  

Učitelji so navedli veliko različnih osebnostnih lastnosti, med katerimi sem vsebinsko 

podobne združila in jih prikazala v Tabeli 5. Podobno kot učenci tudi učitelji niso navajali le 

osebnih lastnosti, temveč tudi vedenje oz. ravnanje (npr. se ne dere, ne pozablja stvari …). 

Zato sem tudi to vključila v Tabelo 5.  

 

Tabela 5: Lastnosti (in vedenja) dobrega učitelja v očeh učencev – mnenje učiteljev (N = 90) 

 

Osebnostne lastnost f % 

Prijazen 48 53,33 

Pravičen 37 41,11 

Dosleden 33 36,67 

Pošten 15 16,67 

Strog 11 12,22 

Potrpežljiv 9 10,00 

Zabaven 8 8,89 

Empatičen 7 7,78 

To vprašanje je pomembno 

samo staršem 

6 6,67 

Srčen 5 5,56 

Razumevajoč 5 5,56 

Razigran 5 5,56 

Dostopen 4 4,44 

Dobro razlaga 4 4,44 

Komunikativen 4 4,44 

Pozitivna naravnanost 2 2,22 

Prilagodljivost 2 2,22 

Pomoč 2 2,22 

Se ne dere 2 2,22 

Pozoren 2 2,22 

Nežen 2 2,22 

Me ne zanima 2 2,22 

 

Učitelji (f = 1) so navedli še sledeče osebnostne lastnosti: spoštljiv, strokoven, poln dobrote, 

iznajdljiv, nežen, izkušen, vljuden, ni živčen, ne pozablja stvari, se drži pravil, je vreden 

zaupanja, rutinski, natančen, optimističen, aktiven, odprt, komunikativen. 

Najpogosteje so učitelji navedli prijaznost (53,33 %), nekaj manj kot polovica učiteljev je 

izpostavila pravičnost (41,11 %), sledi ji doslednost (36,67 %).  

Tudi pri tem vprašanju je nekaj (6,67 %) učiteljev napisalo, da so osebne lastnosti učitelja 

pomembne samo staršem. Dva učitelja (2,2 %) sta napisala, da ju mnenje učencev ne zanima. 

Torej skoraj desetini (9 %) anketiranih učiteljev mnenje učencev sploh ni pomembno. 
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Lastnosti, ki so jih navedli učenci (prijaznost, pravičnost, poštenost, humor, da se ne dere, da 

posluša in sliši, je dober), so zelo podobne lastnostim, ki so jih navedli učitelji (empatičen, 

srčen, energičen, dosleden, pozitivno naravnan, komunikativen, spoštljiv). Gre za uporabo 

drugačnega besednjaka, ki pa ima povsem enak pomen. Čeprav sem učitelje vprašala po 

mnenju otrok, so navajali odgovore, ki jih v svojem vsakdanjem jeziku uporabljajo v 

komunikaciji z odraslimi. Iz tega ugotavljam, da določeni ali ne poznajo besedišča prvošolcev 

ali pa so površno odgovorili na vprašanja.  

Anketiranih učiteljic in intervjuvanih otrok nisem želela omejiti z vnaprej izpostavljenimi 

lastnostmi. Želela sem, da osebnostne lastnosti izpostavijo sami, hkrati pa sem s tem 

zagotovila avtentičnost odgovorov. Zaradi proste izbire so odgovori učiteljev glede lastnosti 

dobrega učitelja precej razpršeni oz. različni in jih je težko primerjati z manj raznovrstnimi 

odgovori otrok. V Grafu 2 je primerjava med vsebinsko podobnimi odgovori, ki so jih 

največkrat navedli učenci v risbah in učitelji v anketnih odgovorih.  

 

Graf 2: Primerjava vsebinsko podobnih izpostavljenih osebnostnih lastnosti učitelja 

Iz grafa je razvidno, da se učiteljem in učencem zdijo pomembne iste lastnosti, vendar so bili 

učenci v izbiri lastnost bolj enotni. Večina (79 %) jih meni, da je pomembno, da je učitelj 

prijazen. Tudi učitelji najpogosteje omenjajo to lastnost (53 %). Da naj bo učitelj zabaven, je 

izpostavila tretjina učencev (28 %), medtem ko to meni zgolj 8,89 % učiteljev. Prav tako se 

zdi učencem pomembneje kot učiteljem, da učitelj ne kriči (24 %) in da pomaga (11 %). 

Učiteljem pa se zdijo pomembneje, da je učitelj pošten (16 %) in strog (11 %). Zanimivo je, 

da več učiteljev kakor učencev meni, da je učencem pomembno, da jih ima učitelj rad (11 %). 

Ujemajo se še odgovori: da učitelj veliko ve, je igriv, živahen, je dober, se z mano igra in je 

spoštljiv. 
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Druge želene značilnosti učitelja, ki naj bi jih po mnenju učiteljev izpostavili učenci, so 

navedene v Tabeli 6. 

Tabela 6: Zunanjost, spol in druge značilnosti, ki bi jih učenci po mnenju učiteljic izpostavili 

pri učitelju 

Pomembne lastnosti in 

zunanji izgled f 

 

% 

spol- moški 18 20,00 

zunanji izgled, obleka, 

lepota 19 21,00 

mladost 11 12,22 

toplina, topel sprejem, 

pomirjujoča učiteljica 10 

 

11,11 

osebnost, zunanji izgled 

ni pomemben 8 

 

8,89 

urejenost 7 7,78 

zaupanje 6 6,67 

dostopnost 5 5,55 

varnost 4 4,44 

nasmejan 4 4,44 

zna pocrkljat 3 3,33 

pomemben je ustrezen 

odnos do učencev 3 

 

3,33 

karizma 2 2,22 

si zapomni imena 1 1,11 

prvi vtis 1 1,11 

učencem izpolni vse želje 1 1,11 

N = 90 

Največ učiteljev (20 %) meni, da učenci preferirajo učitelja moškega spola in jim je 

pomemben zunanji izgled (20 %). Mnenja učiteljev (20 %) in učencev (78,26 %) se ujemajo v 

tem, da imajo učenci raje mlajšo učiteljico. Učencem in učiteljem se zdi pomembno, da je 

učiteljica urejena in lepa, vendar so se učenci bolj usmerili na zunanje značilnosti (dolžina las 

in obleka), medtem ko so se anketirani učitelji na pomembnost občutka varnosti, na toplino, 

dostopnost, topel sprejem, karizmo, ustrezen odnos do učencev, varnost in da zna učiteljica 

pocrkljat. Presenetljivo je tudi, da je več kot polovica učencev izrazila, da jim je ljubše, da naj 

učiteljica govori zborno, medtem ko tega ni omenil noben učitelj. 

Izpostavila bi mnenje enega učitelja, da učenci menijo, da jim morajo učitelji izpolniti vse 

želje. Ugotavljam, da je učitelj s tem izrazil, kako zahtevni se mu zdijo prvošolci v svojih 

željah. Vendar se omenjeni učitelj moti, saj prvošolci v svojih odgovorih niso navedli takšnih 

pričakovanj.  

Menim, da je večina anketiranih učiteljev pripravljena prisluhniti učencem, saj so navedli 

veliko odgovorov, ki se zdijo pomembni tudi prvošolcem.  
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8.5 Odziv učitelja na vedenje učencev ob kršenju pravil 

Učencem sem predstavila nekaj primerov neprimernega vedenja otrok oz. kršitev šolskih 

pravil v šoli ter jih pozvala, da povedo, kako bi se dober učitelj v teh primerih odzval (Priloga 

1, 23. 4. 2015 in 28. 1. 2016) 

Prvi primer neprimernega vedenja – metanje kruha 

Pri prvem primeru neprimernega vedenja, ki se nanaša na metanje kruha po jedilnici, so 

učenci navedli različne učiteljeve odzive, ki sem jih kategorizirala v pet kategorij učiteljevega 

vedenja: (1) pogovor, (2) jeza, (3) razlaga, zakaj se kruha ne meče po jedilnici, (4) kazen, (5) 

učitelj učencu vzame malico oz. kruh. V intervjuju je največ učencev predlagalo, da se učitelj 

z učencem pogovori o njegovem početju. Veliko učencev je menilo, da mora biti učiteljica 

jezna, saj bo le tako učenec prenehal s svojim neprimernim vedenjem.  

Enako vprašanje sem zastavila učiteljem v anketi, in sicer, kako bi po njihovem mnenju 

učenci odgovorili na vprašanje, kaj naj stori učitelj v primeru metanja kruha (Priloga 3). 

Odgovori učiteljev so navedeni v Tabeli 7. 

Tabela 7: Odgovori učencev po mnenju učiteljev v primeru metanja kruha 

Učiteljevo vedenje f % 

Pogovor 40 44,44 

Kazen 18 20,00 

Opozorilo 13 14,44 

Pogovor in pospravi 8 8,89 

Razlaga 7 7,78 

Vzame 4 4,44 

Ga krega 2 2,22 

Očitajoč pogled učitelja 2 2,22 

Učenci poznajo pravila, 

vedo, da so jih kršili, in so 

vnaprej seznanjeni s 

posledicami  2 

 

 

2,22 

N = 90 

 

Skoraj polovica učiteljev (40 %) meni, da bi prvošolci kot pričakovano vedenje dobrega 

učitelja navedli, da naj se učitelj z otrokom, ki je metal kruh, pogovori. Petina (20 %) 

učiteljev meni, da bi učenci navedli, da je kazen najustreznejša, nekaj manj (14,44 %) pa, da 

bi učenci predlagali opozorilo. 

Tako učitelji kot učenci so pri kršenju pravil kot pričakovano učiteljevo vedenje najpogosteje 

navedli pogovor s kršiteljem, za tem pa kazen. Učenci so izpostavili tudi jezo, ki je med 

odgovori učiteljev nisem zasledila. Sklepam, da so učenci opisovali svoje dejanske izkušnje z 
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učitelji, ki se tudi razjezijo, česar pa učenci, kot so rekli, ne štejejo za slabo, pač pa razumejo 

kot učiteljev pričakovan odziv. Učitelji so tudi tu našteli več odgovorov kot prvošolci, npr. 

očitajoč pogled, razlaga, opozorilo. Dva učitelja sta izpostavila, da veljajo za učence njihove 

šole šolska pravila, ki se jih morajo držati, in da poznajo posledice, ki jih s kršitvami sami 

prevzamejo, nista pa odgovorila na vprašanje. Mnenje učencev nima nič opraviti s pravili, ki 

veljajo na neki šoli. Učitelja po mojem mnenju nista razumela vprašanja ali pa se nista želela 

poglobiti v perspektivo učencev. 

Drugi primer neprimernega vedenja – tek in zaletavanje 

Učencem sem v intervjuju opisala primer neprimernega vedenja, ko se učenca podita po avli 

in se zaletavata v druge učence, ki jih s svojim tekom resno ogrožata (Priloga 1, 23. 4. 2015 in 

28. 1. 2016). Učenci so kot pri prvem primeru navedli različnih učiteljeve odzive, ki sem jih 

kategorizirala in določila šest kategorij: (1) pogovor, (2) jeza, (3) umiritev (4) kazen, (5) 

razlaga, (6) učitelj prosi za pomoč psihologa. Učenci so tudi pri tem primeru največkrat 

izpostavili pogovor kot najprimernejši odziv učitelja. Ugotavljam, da so učenci v intervjuju v 

letu 2015 večkrat omenili kazen in jezo kakor učenci, intervjuvani v letu 2016. Jezo so učenci 

prikazali tako, da je eden izmed učencev krilil z rokami in vpil. Na vprašanje, zakaj bi moral 

biti učitelj jezen, je neki učenec odvrnil: »Tako boš bolj zagotovo ubogal.« Učenci so omenili 

tudi obisk psihologa, da lahko kršitelju dodatno razloži pravila, če jih le-ta ne razume. 

Sklepam, da imajo otroci že to izkušnjo, sicer psihologa gotovo ne bi omenjali. To je razvidno 

tudi iz odgovora otroka: »Če še vedno ne razumeta, pa naj jima psiholog pomaga, tako kot je 

učencu 3, takrat ko ni nehal hodit v stranišče za punce.« 

Tudi učitelje sem v anketi (Priloga 3) vprašala, kako bi po njihovem mnenju učenci odgovorili 

na naveden primer. Odgovori učiteljev so navedeni v Tabeli 8. 

Tabela 8: Odgovori učencev po mnenju učiteljev v primeru teka po avli in zaletavanja v 

sošolce 

Učiteljevo vedenje f % 

Pogovor 37 41,11 

Kazen 20 22,22 

Pogovor in opravičilo 18 20,00 

Umiritev 3 3,33 

Opravičilo 3 3,33 

O dogodku obvesti starše 2 2,22 

Učenci poznajo pravila in 

vedo, da so jih kršili, in so 

vnaprej seznanjeni s 

posledicami 2 

 

 

 

2,22 

Obrazložitev, razlaga 2 2,22 

Nariše, česa ne bi smel, in 

tako ponovi pravilo 2 

 

2,22 

Pogovor in kazen 1 1,11 

Dodatno ga zaposli 1 1,11 

N = 90 
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Skoraj polovica učiteljev (41,11 %) meni, da bi učenci kot najprimernejše vedenje navedli 

pogovor, kar se sklada z odgovori učencev. Da naj pogovoru sledi opravičilo, meni petina 

(20,00 %) učiteljev, podoben delež (22,22 %) jih je navedlo kazen. Tudi to se ujema z 

odgovori učencev. 

Odgovori, ki jih navajajo učitelji, učenci pa ne, so: umiritev tekajočih učencev (3 %) in 

zahteva po opravičilu. Prav tako so odgovori učencev ne skladajo z odgovori učiteljev: »Da je 

pomemben vzgojni moment, ki se kaže v tem, da učitelj zahteva, naj kršitelja narišeta, česa ne 

bi smela narediti.« To je odgovor učitelja, ki se ga učenec gotovo ne bi sam domislil. Ob tem 

se sprašujem, ali učitelji ne poznajo besednjaka prvošolcev ali pa so med odgovarjanjem 

pozabili, kaj jih sprašujem. Dva učitelja sta tudi tu zapisala, da imajo učenci pri njih v šoli 

šolska pravila, ki se jih morajo držati, in poznajo posledice, ki jih s kršitvami sami 

prevzamejo.  

Tretji primer neprimernega vedenja – pretep 

Učencem sem v intervjuju opisala pretep dveh učencev (Priloga 1, 23. 4. 2015 in 28. 1. 2016). 

Odgovore učencev sem razvrstila v sedem različnih učiteljevih odzivov: (1) učenca loči in se 

pogovorita, (2) pomaga pri pogovoru, (3) ustavi pretep, (4) umiri učenca, (5) vodi pogovor, 

(6) razlaga, (7) učenca sama rešita spor. Tudi ob navedenem primeru je bil najpogostejši 

odgovor pogovor. Pogosto so učenci omenjali, da učitelj pretep ustavi in umiri udeleženca. 

Učenci torej razumejo, da je treba udeležence pretepa najprej ustaviti in pomiriti, šele nato so 

sposobni razmišljati o dogodku, ki je privedel do pretepa, in za pogovor o tem. Presenetilo me 

je, da so učenci pogosto omenjali, da ju učitelj pusti, da sama rešita spor, in po potrebi v 

pogovoru posreduje. To pomeni, da vidijo učitelja kot mediatorja, kar je ustrezneje, kakor da 

je učitelj razsodnik in ne pusti, da učenci razvijajo socialne spretnosti. S takšnim vedenjem 

učitelj spodbuja samostojno iskanje rešitev oz. reševanje konfliktov ob upoštevanju mnenja 

obeh udeležencev v sporu. Kakor navaja Iršič (2010, str. 67), so med pozitivnimi učinki 

mediacije tudi »razvijanje učinkovitih oblik preprečevanja in reševanja težav ter nesoglasij, 

izboljševanje odnosa med (prej) sprtima stranema /…/ pozitivne posledice razrešenih 

konfliktov.« 

Tudi učitelje sem vprašala, kako bi po njihovem mnenju učenci komentirali ta primer (Priloga 

3). Odgovori učiteljev so navedeni v Tabeli 9. 

Tabela 9: Odgovori učiteljev – pretep 

Učiteljevo vedenje f % 

Pogovor 59 65,56 

Kazen 9 10,00 

Spodbuja, da sama rešita 

problem 7 7,78 

Loči 3 3,33 

Učitelj mediator 3 3,33 

Obvesti starše 3 3,33 

Učitelj ravna v skladu s 

hišnim redom 3 

 

3,33 

Posluša in je razsodnik 3 3,33 
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Pogovor, po potrebi vključi 

svetovalno službo 1 

 

1,11 

Opozorilo 1 1,11 

 N = 90 

Skoraj dve tretjini učiteljev (65,56 %) menita, da bi kot najustreznejše vedenje učitelja učenci 

izpostavili pogovor, kar drži, saj je bil to tudi najpogostejši odgovor učencev. V nasprotju z 

učenci 7,78 % učiteljev meni, da bi učenci predlagali, da učitelj spodbuja učenca, da se 

pogovorita sama. Še manj pogost odgovor je, da učitelj prevzame vlogo mediatorja (3,33 %). 

Ob tem, da učenci in učitelji najpogosteje predlagajo pogovor, me vsekakor zanima, kakšne 

vrste pogovor so imeli v mislih učitelji oz. kako vidijo svojo vlogo v pogovoru med sprtima 

učencema. Do konflikta vedno pride, kadar so mnenja ali težnje med učenci različne. Gordon 

(1992) pravi, da je konflikt situacija, ko eno osebo ovira izpolnjevanje potreb druge osebe oz. 

je konflikt medosebni proces, v katerem so neusklajene vrednote dveh posameznikov. V 

primeru pretepa med učencema gre za fizično izražanje konflikta. Sposobnost reševanja 

konfliktov je ena najpomembnejših sposobnosti, ki jo človek potrebuje v sodobni družni za 

uspešno in kakovostno življenje. Zato bi bilo treba učence že v šolah usmerjati h 

konstruktivnemu reševanju konfliktov, saj bomo le tako preprečili drugačne oblike reševanja 

sporov (npr. pretep). To pa lahko storimo le, če so učitelji usposobljeni za komunikacijo, ki 

učencu pomaga, da se odpre in spregovori o težavi. Učenci morajo začutiti, da je učitelju res 

do tega, da se konflikt razreši na najboljši način in so pripravljeni prevzeti nase svoj del 

odgovornosti. Če je učitelj pri reševanju demokratičen, se učenci naučijo več, kakor bi se, če 

bi konflikt zadušili z uporabo sile ali s kaznovanjem. Odgovor, da naj učitelj učenca kaznuje, 

saj sta kršila pravila, je je podala desetina učiteljev, trije pa so menili, da naj učitelja ravnata v 

skladu s hišnim redom; slednje ne pomeni reševanja konflikta. Kakor pravita A. Bukovec in 

M. Noč (1994): »Otrok naj ve, da konflikti obstajajo, zato bo veliko bolj pomirjujoče zanj, če 

konflikt rešite pred njegovimi očmi, po mirni poti.« Nadaljujeta, naj bomo starši in učitelji pri 

tem otroku dober zgled. 

Za učitelja je pomembno, da se zaveda pomena poslušanja. G. Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 

20) namreč pravi: »Govoriti otroku znamo odlično, govoriti z otrokom pa je nujna dragocena 

izkušnja!« Avtorica poudarja, kako pomembno je učence poslušati, slišati in jim odgovoriti. 

Navaja podobnost med odgovorom in odgovornostjo, in sicer pravi, da je odgovornost v 

bistvu odgovor na tisto, kar poslušaš. Meni, da občuti človek, ki je slišan občutek razkošja, in 

to se zgodi vsakič, ko povzamemo povedano in skupaj preverimo, ali smo razumeli slišano. 

Le tako nastaja »zgodba pomoči ali učenja«. Poslušamo namreč tako, kot da bi gledali skozi 

oči drugega. Podobno kot v terapevtskem pogovoru je tudi v transformativni mediaciji ena 

izmed tehnik povzemanje. Iršič (2010) pravi, »da je mediatorjeva vloga dajati občutek 

slišanosti eni in drugi strani«. Poleg tega je njegova vloga, da omogoča, da vsaka stran pove 

in predstavi svoje interese, želje, potrebe in skrbi ter je ob tem slišana (dobi svoj prostor). Če 

ena oseba večkrat pove določeno stvar, izraža občutek, da (še) ni bila slišana oz. je ostalo še 

kaj, česar ni povedala in se ji zdi pomembno.  

Mediator nosi odgovornost, da izlušči tisto, kar privede konflikt na konstruktivnejšo raven. 

Opredelitev, kaj je mediacija, je več. Vse opredelitve pa se stikajo, kakor pravi M. Šetinc 

Tekavec (2002), da je eden izmed alternativnih načinov reševanja sporov, kjer udeleženci s 

pomočjo tretje nevtralne osebe skozi pogovor izpostavijo sporna vprašanja z namenom 

oblikovanja možnosti, tehtanja alternativnih in oblikovanja sporazumnega dogovora, ki bo 

zadovoljil potrebe vseh udeležencev. Šole, ki so si kot projekt zadale izboljšanje vrstniške 

komunikacije, poročajo o odličnih rezultatih na ravni šolske klime. O uspešnosti umestitve 
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vrstniške mediacije je pisala tudi N. Lepej (2012), ki ugotavlja, da dvigne kakovost dela 

zaradi izboljšanja discipline in sposobnosti učencev, da pritegne tudi učence, ki veljajo za 

»problematične«, hkrati pa deluje kot preventivna dejavnost. Avtorica navaja (prav tam, str. 

39): »Končni in hkrati zelo pomemben rezultat prepleta vseh prednosti, ki jih vnaša v šolski 

sistem, je izboljšanje celotne šolske klime. Zmanjšanje napetosti v šoli in dobra komunikacija 

na vseh odnosnih ravneh (med učenci, učitelji, med učenci in učitelji itd.) zavaruje stara 

prijateljstva in oblikuje nova.« Meni, da bi morali v šolah več pozornosti nameniti učenju in 

spodbujanju konstruktivnejšega, samostojnega reševanja konfliktov. Najprej pa bi se na tem 

področju morali usposobiti učitelji in se seznaniti z različnimi tehnikami oblik reševanja 

konfliktov.  

Mnenja učencev in učiteljev se ujemajo tudi v tem, da po potrebi učitelj vključi svetovalno 

službo v pogovor z učencema, ki sta v konfliktu. G. Čačinovič Vogrinčič (2008, str. 53) pravi: 

»Študente socialnega dela učim, kako pomembno je povzemanje v dialogu, saj lahko tako 

sogovorniku in sebi odpiramo prostor, v katerem se dialog resnično zgodi.« Ugotavljam, da so 

delavci svetovalne službe bolj naklonjeni oz. usposobljeni za alternativo reševanje konfliktov, 

učitelji pa bi jim morali slediti. 

Četrti primer: kako učitelj doseže tišino  

Učence sem v intervjuju vprašala, kako učitelj doseže v razredu tišino (Priloga 1, 23. 4. 2015 

in 28. 1. 2016). Prvošolci so me presenetili z navajanjem inovativnih in raznovrstnih idej 

odzivov učitelja: z igrami (Zamrzni, Tiha maša in igre sproščanja), dvigne roko v zrak, da prst 

na usta, pozvoni z zvončkom. Najpogosteje so učenci izbrali igre, kar je gotovo posledica 

tega, da so imeli v letu 2015 vsak dan v času počitka igre sproščanja. Tudi sami so večkrat 

izrazili željo po teh igrah. 

Tudi učitelje sem vprašala, kako bi po njihovem mnenju učenci odgovorili na to vprašanje. 

Odgovori učiteljev so navedeni v Tabeli 10. 

Tabela 10: Odgovori učiteljev, kako doseže učitelj v razredu tišino 

Vedenje učitelja f % 

Učitelj čaka 21 23,33 

Pozvoni z zvončkom 20 22,22 

Učitelj ploska in učenci 

pričnejo ploskati z njim 10 

 

11,11 

Zahteva, da prisluhnejo 9 10,00 

Šteje 9 10,00 

Glasneje govori 7 7,78 

Dvigne roko 4 4,44 

Motivira, da prisluhnejo 3 3,33 

Igra (Tiha maša, Zamrzni …) 3 3,22 

Tišje govori 2 2,22 

Učitelj da viden znak, ne 

slušen 2 

 

2,22 

Učenci poznajo pravila in 2  
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vedo, da so jih kršili, in so 

vnaprej seznanjeni s 

posledicami 

 

 

2,22 

Z lutko 2 2,22 

Učitelj zahteva, da ga gledajo 

v oči 1 

 

1,11 

Učitelj da prst na usta 1 1,11 

S pogledom 1 1,11 

Učitelj ima zanimiv začetek 

ure 1 

 

1,11 

Se odkašlja 1 1,11 

N = 90 

Najpogosteje so učitelji (23,33 %), navedli, da učitelj preprosto čaka. Petina (20,00 %) 

učiteljev meni, da bi otroci predlagali, da uporabi zvonček, in desetina (10,00 %), da učenci 

ploskajo skupaj z učiteljem. Učitelji so omenili vse odgovore, ki so jih našteli učenci: igre 

(Zamrzni, Tiha maša), da dvigne roko v zrak, da prst na usta, pozvoni z zvončkom. Niso pa 

omenili iger sproščanja, ki so se izkazale pri intervjuvanih prvošolcih kot zelo priljubljene. 

Otroke igre sproščanja pomirjajo in pripravijo na ubrano, aktivno vnaprejšnje delo. D. 

Adamčič Pavlovič (2000) navaja naslednje vplive sproščanja: preprečuje stres, zvišuje 

energetsko raven in produktivnost, zboljšuje koncentracijo, spomin in zbranost, zmanjšuje 

nespečnost in utrujenost, povečuje samozaupanje … B. Wilmes - Mielenhausen (1999) 

opozarja, da se otrok velikokrat ne zaveda, da je njegovo telo v nenehni pripravljenosti, kar se 

kaže v njegovi napetosti. Moderen ritem življenja povzroča nenehno napetost v našem 

organizmu, zato se moramo naučiti sprostitve. Avtorica pravi, da je značilnost ustvarjalnih in 

zadovoljnih ljudi, da znajo uživati v samoti in tišini, sami s seboj. Avtoričino mnenje je, da 

nas učenje v otroštvu usposobi za samostojno življenje; je naša oprema, s katero gradimo 

svojo prihodnjo življenjsko pot. 

Učitelji so omenjali še druga vedenja, ki jih učenci niso omenili: jih motivira, da prisluhnejo, 

tišji govor, glasnejši govor, se učitelj odkašlja, od učencev zahteva, da mu prisluhnejo, učitelj 

učence samo pogleda in učence zmotivira z zanimivim začetkom ure, umirjanje z lutko.  

Ugotavljam, da so učitelji navedli veliko več odgovorov kakor učenci, med odgovori učiteljev 

pa ni tistih, ki so pri učencih najbolj priljubljeni (igre sproščanja). Morda težave z umirjanjem 

razreda izhajajo ravno iz neusklajenih mnenj med učitelji in učenci, kako vzpostaviti mir v 

razredu. 

Ugotavljam, da je večina anketiranih učiteljev pripravljena prisluhniti učencem in to tudi 

storijo, vendar še vedno premalokrat (saj ne poznajo najbolj priljubljenih načinov umirjanja, 

menijo, da učenci veliko več zahtevajo od učiteljev …). 

8.6 Učiteljevo pričakovano oz. želeno vedenje med poukom 

Učencem sem v intervjujih opisala osem lastnosti medosebnega vedenja učiteljev, in sicer: 

učitelja, ki vodi, pomaga, je razumevajoč, v razredu spodbuja odgovornost, je negotov, 

nezadovoljen, nenehno opominja ali pa je strog (Priloga 1, 11. 5 .2015 in 3. 2. 2016). To je 

osem medosebnih vedenj, po katerih sta v svoji raziskavi povpraševala tudi Wubles in Levy 
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(1993, po Marentič Požarnik, 2000). Učenci so v intervjuju želene lastnosti učitelja podprli z 

dvigom rok, odgovori pa so v Tabeli 11. 

Tabela 11: Pričakovane lastnosti medosebnega vedenja učitelja po mnenju učencev 

Učiteljevo prevladujoče vedenje f % 

 Vodi 

Učitelj vidi, če naredijo kaj drugače ali če česa ne razumejo, in jih opomni. 

Ko klepetajo, se igrajo z igračkami, rišejo in mislijo, da jih učitelj ne vidi, 

vseeno pa učitelji opazi, da ga ne poslušajo.  

 

14 

 

26,92 

Pomaga 

Učitelj pomaga, je prijateljski, se rad pošali, dobro sprejema šalo, pri njem 

vlada prijetno vzdušje. 

52 100,00 

Razumevajoč 

Učitelju lahko povedo oz. zaupajo vse, kar želijo (če je kaj narobe, če česa 

ne marajo). Učitelj ponovi tisto, česar ne razumejo, čeprav to ponovi že 

tretjič, ob tem ne dvigne glasu. 

47 90,38 

Spodbuja odgovornost 

Učitelj dopušča, da odločajo učenci o tem kaj se bodo učili, da lahko 

vplivajo na to, kdaj bodo imeli odmor, da jim marsikaj dovoli, hkrati pa 

pričakuje, da tega ne bodo izkoristili in da bodo ravnali tako, kot so se 

dogovorili, ne da bi to nenehno ponavljal. 

26 50,00 

Negotov 

Učitelj ne ve natančno, kako morate nekaj napisati, se hitro zmede, pusti, 

da so učenci nemirni, jih ne zna umiriti, ga lahko prinesejo okoli, ker ne 

pozna dobro pravil.  

5 9,62 

Nezadovoljen 

Učitelj jim pravi, da nič ne vedo, reče jim kaj, kar jih prizadene in celo 

užali, za to pa se ne upraviči. Ob vsem pa daje občutek, da je z vsem 

nezadovoljen. 

0 0,00 

Opominja 

Učitelj se hitro razjezi, je nepotrpežljiv, učenci morajo hitro narediti stvari, 

drugače se jezi. Jih nenehno opominja, da nečesa ne delajo prav, rad 

izpostavi slabe lastnosti učenca pred celim razredom. 

3 5,77 

Strog 

Učitelj je strog, veliko zahteva, učenci se ga bojijo, ne ponavlja svojih 

navodil. 

12 23,08 

N = 52 

 

Neka učenka je ob vprašanju glede pomoči in zaupanja učitelju dodala: »To je zelo 

pomembno. Saj če učiteljici ne moremo povedati, kaj nam ni všeč, nočemo v šolo in ne 

maramo šole.« Iz povedanega je močno razbrati, kako pomembno je, da učenci učitelju lahko 

zaupajo in da je le-ta razumevajoč, jim prisluhne in upošteva njihovo mnenje. To jim daje 

občutek, da jih sprejema, da so mu pomembna njihova mnenja, so slišane njihove želje, kar 

jim nudi tudi občutek varnosti. In verjetno so ravno zato kot najbolj želeno in prevladujoče 
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vedenje učitelja vsi učenci navedli, da je pomembno, da učitelj učencem pomaga. S pomočjo 

pa bi lahko povezala tudi željo večine učencev (90,38 %), da je učitelj razumevajoč. Da je 

pomembno tudi učiteljevo spodbujanje odgovornosti, meni polovica učencev (50,00 %). Le 

četrtini učencev (26,00 %) se zdi pomembno, da jih učitelj vodi, in enako četrtina učencev 

(23,08 %), da je pomembno, da je učitelj strog.  

Rezultate sem predstavila v Grafu 3, ki mu zaradi primerjave sledi Graf 4 z rezultati, ki sta jih 

v ZDA dobila Wubbels in Levy (1993, po B. Marentič Požarnik 2000, str. 230).  

 

Slika 4: Pričakovano medosebno vedenje dobrega učitelja 

 
Slika 5: Najboljši učitelj (Wubbles in Levy, 1993; po Marentič Požarnik, 2000, str. 230) 
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Grafa sta si podobna, torej je tudi v moji raziskavi opredeljen učitelj s podobnimi lastnostmi, 

ki se nagiba k sodelovanju, ne nasprotovanju. V naših rezultatih je nekoliko bolj izražena 

podredljivosti, ker se je le četrtina (26,00 %) učencev odločila za učitelja, ki vodi (opazi, kaj 

se dogaja, organizira, razlaga, vzdržuje pozornost, daje navodila …), za učitelja, ki je 

razumevajoč (posluša z zanimanjem, kaže razumevanje …), pa kar 90,38 %. 

 

V obeh raziskavah močno izstopata učitelj, ki pomaga (ZDA 100,00 %, moja raziskava 

100,00 %), in učitelj, ki je razumevajoč (ZDA 100,00 %, moja raziskava 90,30 %). V ZDA je 

večina učencev menila, da mora učitelj voditi, biti direktiven, medtem ko se je v moji 

raziskavi za to odločila samo četrtina učencev (26,92 %). Razlike so tudi pri opredelitvi, ali 

naj bo učitelj strog. V moji raziskavi tako meni petina (20,00 %) anketiranih učencev, v ZDA 

pa skoraj polovica. V moji raziskavi polovica učencev (50,00 %) meni, da je pomembna 

lastnost učitelja, da pri učencih spodbuja odgovornost, v ZDA pa je rezultat precej nižji, kar 

meni približno tretjina učencev. 

8.7 Pomembnost zavedanja o tem, kako učenci opredelijo dobrega učitelja 

Učitelji so v anketnem vprašalniku ocenili, kako pomembno se jim zdi mnenje učencev. 

Ocenjevali so lahko z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni nepomembno, 5 pa zelo 

pomembno. Zaradi preglednosti sem združila kategoriji 1 in 2 (nepomembno) ter kategoriji 4 

in 5 (pomembno). Rezultate sem prikazala v Grafu 3. 

 

Graf 3: Ocena pomembnosti mnenja učencev, kakšen naj bi bil dober učitelj 

Največ učiteljev (53,34 %) meni, da je mnenje prvošolcev pomembno. Četrtina učiteljev 

(23,33 %) meni, da je mnenje učencev srednje pomembno in enak delež, da je nepomembno. 

Ta rezultat pa me je neprijetno presenetil, saj ga nisem pričakovala. Učitelj naj bi bil po 

odgovorih učiteljev v očeh učencev empatičen in sposoben socialne percepcije, poskušal naj 

bi učence razumeti učence, bil dostopen, topel … Tega vsekakor ne more doseči, če se mu 

otrokovo mnenje ne zdi pomembno. Lahko trdim, da se približno četrtina učiteljev ne zaveda 

pomena svojega vpliva na zadovoljstvo učencev, na učenčev odnos do učiteljev, avtoritete, 

šole in tudi na učno uspešnost učencev … T. Trobec (1994, str. 3) pravi: »Pod izrazom 

medsebojni odnosi pojmujemo kompleksen in dinamičen proces, v katerem je obnašanje ene 

osebe odvisno od obnašanja druge osebe.« Nadaljuje, da če sta se osebi adekvatno ocenili, bo 
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med njima prišlo do naravne interakcije. Če pa je prišlo do neskladne ocene z ene ali druge 

strani, bo interakcija onemogočena. Torej, če učitelj ignorira mnenje učencev, ne more 

pričakovati, da bodo učenci upoštevali njegovo mnenje. 

Učitelje sem v anketnem vprašalniku vprašala, zakaj se jim zdi mnenje prvošolcev 

pomembno. Zanimivo je, da so na to vprašanje odgovarjali tudi, zakaj se jim ne zdi 

pomembno. Iz tabele pa sem izključila nesmiselne odgovore (takšnih odgovorov je bilo 3,33 

%),  

Tabela 12: Zakaj je mnenje prvošolcev pomembno po oceni učiteljev 

Odgovori učiteljev f % 

Pomembno je mnenje vseh učencev, ne le prvega razreda, tako zagotovimo 

zadovoljstvo učencev in kakovosten pouk. 20 

 

22,22 

Učenci so odkriti in je to najiskrenejša kritika. 9 10,00 

Zaradi oblikovanja odnosa do šole in učenja. 6 6,67 

Učitelj lažje razume njihove potrebe, stališča in vedenje. 6 6,67 

Učenci raje hodijo in se v šoli dobro počutijo. 6 6,67 

Od učitelja je odvisno, kako se otrok počuti v šoli. 3 3,33 

Da bodo spoštovali učitelja. 3 3,33 

Učenci se učijo iz zgleda. 2 2,22 

Učitelj je otrokom pomemben. 2 2,22 

Učitelj lažje uveljavlja svojo avtoriteto. 2 2,22 

Opažam, da je to za učence pomembno, to vidim. 2 2,22 

Učenci so motivirani in prej prisluhnejo nekomu, ki mu lahko zaupajo. 2 2,22 

Učenec mora doseči cilje v šoli, ne glede na njegovo mnenje o šoli in 

učiteljih.  2 

2,22 

Učenci so nekompetenten. 2 2,22 

Mnenje se mi ne zdi merodajno, saj prvošolci s svojo zrelostjo še ne znajo 

oceniti, kaj je »dober« učitelj. Tudi termin dober učitelj je zelo širok in 

učitelja ne moremo ocenjevati samo z besedo dober. 1 

 

 

1,11 

N = 90 

Skoraj četrtina anketiranih učiteljev (22,22 %) meni, da je pomembno mnenje vseh učencev, 

ne le prvošolcev, saj tako zagotovimo zadovoljstvo učencev in kakovosten pouk. Da so učenci 

odkriti in je to najiskrenejša kritika, meni le desetina (10,00 %) vseh učiteljev. Nekaj (6,67 %) 

učiteljev vidi v mnenju učencev možnost oblikovanja pozitivnega odnosa do šole, da le če 

poznamo mnenje učencev, lahko razumemo njihove potrebe, stališča in vedenje ter da se 

učenci tako bolje počutijo in raje hodijo v šolo. T. Trobec (1994, str. 32) pravi: »Vsak učitelj 

se mora zavedati, da z vsakim posameznikom ne more vzpostaviti enako uspešnega odnosa.« 

Vsekakor se mora učitelj potruditi, da z vsakim otrokom skuša vzpostaviti čim boljši odnos. 

To pa lahko doseže le, če otroka pozna in mu je pripravljen prisluhniti. Avtorica (prav tam) 

tudi pravi, da mora imeti učitelj zaupanje v vsakega učenca, učenec pa mora razviti zaupanje 

do učitelja v nižjih razredih osnovne šole. Kajti če ne zaupa učitelju takrat, bo nosil 

nezaupanje še v srednjo šolo in na fakulteto. Učitelji so izpostavili tudi, da se prvošolci učijo 

iz zgleda in je učitelj učencem pomemben, zato je tudi pomembno, da lahko svoje mnenje 

povedo in z njim izrazijo svoje potrebe, želje in hotenja anketiranih učiteljev.  
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Mnenje, da če učitelji poznajo mnenje prvošolcev, lažje uveljavljajo svojo avtoriteto, lahko 

povežemo z mnenjem Mackey (1994, str. 35), da »o avtoriteti lahko govorimo šele takrat, ko 

ta ni odvisna od gole prisile«. Učenci so namreč tisti, ki podelijo resnično moč avtoriteti, in 

sicer s tem, ko verjamejo v njen status v strukturi odnosov. Do takšne avtoritete pa lahko 

učitelj pride le z zaupanjem vseh. Zaupanje pa si učitelj pridobi, če zna prisluhniti (tako sta 

odgovorila dva učitelja). Avtoriteto ima torej tista oseba, ki vpliva na druge brez pritiska.  

Presenetilo pa me je mnenje petih odstotkov učiteljev, ki niso utemeljili, zakaj je mnenje 

pomembno, pač pa zakaj zanje mnenje ni pomembno. Nekaj jih je menilo, da so učenci 

nekompetentni oz. da še ne znajo povedati, kaj želijo. Dva učitelja pa sta mnenje učencev kot 

nepomembno utemeljila tako: »Učenec mora doseči cilje v šoli, ne glede na njegovo mnenje o 

šoli in učiteljih.« Eden izmed anketiranih učiteljev pa je dopisal, da se mu mnenje prvošolcev 

ne zdi merodajno, saj prvošolci s svojo zrelostjo še ne znajo oceniti, kaj je »dober« učitelj. 

Dodaja, da je termin »dober« učitelj zelo širok in učitelja nikakor ne moremo oceniti samo z 

besedo dober. Po intervjujih sodeč, so učenci dobro povsem razumeli, kaj pomeni »dober« 

učitelj, in znali navesti osebnostne lastnosti, zunanji izgled, opisati njegove naloge, izpostaviti 

njegovo vedenje … Zato lahko trdim, da ta učitelj podcenjuje razumevanje in zrelost 

prvošolcev. Termin »dober« sem v svoji magistrski nalogi opredelila in tudi utemeljila, zakaj 

sem izbrala izraz »dober« in ne odličen, idealen, pričakovan ali želen. Dober učitelj pomeni 

nekaj dosegljivega, hkrati pa je prvošolcem najrazumljivejši. 

Ugotavljam, da se nekateri učitelji izogibajo kritiki učencev. Zaskrbljujoče je, da z 

izogibanjem, da bi spoznali mnenja učencev, ostajajo prezrte tudi njihove želje in 

individualne potrebe. Podcenjevanje, preslišanost otrok in negiranje njihovega mnenja po 

mojem mnenju izhajajo iz strahu pred kritiko, ki jo tak učitelj zavrača z nemerodajnostjo 

mnenja učencev. T. Trobec (1994, str. 87) pravi: »/…/ kakršna je šola in z njo komunikacijska 

kultura ter odnosi med učiteljem in učenci, je odvisno predvsem od učitelja.« Poudarja, da če 

hočemo spoznati odnose, moramo znati objektivno analizirati dogajanje v razredu s 

sistematičnim ali nekonstruktivnim opazovanjem. In šele ko ni zavor v komunikaciji, so 

odnosi jasni in pošteni. Le tako bo učitelj uspešno poučeval, učenec pa se učil. Dialog po 

avtoričinem mnenju omogoča obojestransko preverjanje in samopotrjevanje. V takšnem 

podcenjevanju učencev pa zaznavam, da se nekateri učitelji ne zavedajo, na kaj vse vplivajo s 

takšnim odnosom. Kot sem že zapisala, so odgovori učiteljev o predstavah učencev mnogo 

bolj idealizirani kot odgovori učencev. Ti so opisali moralno-etičnega učitelja, ki pa se tudi 

razjezi, povzdigne glas, kar se učencem zdi sprejemljivo. V nalogah učitelja so navedli, da jih 

učitelji pripravljajo na življenje. Na osnovi rezultatov ugotavljam, da se nekateri učitelji bojijo 

kritike oz. mnenja učencev oz. ga niti ne poznajo oz. ga nočejo priznati. S tem učencev ne 

pojmujejo kot kompetentne osebnosti, ki imajo svoje mnenje in lastno življenje. Kakor pravi 

Gordon (1987 str. 91): »Otrokom dati in priznati določene pravice pomeni obravnavati jih kot 

ljudi, kot neodvisne osebnosti, ki imajo lastno življenje.« Učitelji si tako ustvarijo zmotna 

prepričanja glede pričakovanj učencev in dobijo napačen občutek, da imajo učenci nestvarne 

predstave o njihovih nalogah, da pričakujejo vsestranskost, popolnost. Po mojem mnenju prav 

napačne predstave otroških pričakovanj botrujejo k temu, da nekateri učitelji pravijo, da 

učenci poznajo le svoje pravice, dolžnosti pa ne. Le stežka si predstavljam, kako se mora 

prvošolec počutiti ob učitelju, ki ga ne zanimajo njegova pričakovanja, želje in potrebe. 
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8.8 Skladnost mnenj učencev z ugotovitvami strokovnjakov in kurikularnimi dokumenti 

o izobraževanju učiteljev 

Rezultati raziskave se v veliki meri ujemajo z rezultati, ki jih je dobila T. Klobučar (1999) v 

raziskavi, izvedeni z učenci tretjih in četrtih razredov. Ugotavlja, da je učencem ljubša mlada 

učiteljica ali učiteljica srednjih let. Enake rezultate sem dobila tudi sama, prvošolci so namreč 

navedli, da imajo rajši mlajšo učiteljico. Pomembne lastnosti, ki so jih navedli učenci v 

raziskavi T. Klobučar (prav tam), so, da je učiteljica prijazna, pravična in dosledna ter do vseh 

enaka, ob pravem času stroga, da ne kriči in da starše o početju učencev obvešča s podpisom. 

Najpogostejši odgovori, ki so jih navedli prvošolci v intervjuju, ki sem ga izvedla, so zelo 

podobni: učiteljica naj bi bila prijazna, stroga, pravična, naj pomaga, se smeji, jih ima rada, je 

včasih lahko tudi jezna, enaka do vseh in po potrebi stroga ter obvesti starše o neustreznem 

vedenju. Ugotavljam, da se mnenje prvošolcev, ki so sodelovali v tej razsikavi, ne razlikuje 

bistveno od mnenja učencev tretjih in četrtih razredov, ki so bili vključeni v raziskavo T. 

Klobučar (prav tam). 

M. Bratanić (1990, po Marentič Požarnik, 2000, str. 227) je ugotovila, da med zaželenimi 

lastnostmi učitelja, ki jih učenci in dijaki navajajo, zavzemajo prva mesta smisel za humor, 

pravičnost, doslednost, zaupanje ter primerna kombinacija zahtevnosti in topline. Med 

lastnostmi so tudi prvošolci v moji raziskavi navedli pravičnost: »Če je do vseh enak. Če ne 

upoštevaš pravil, ki smo se jih domenili in nagajaš, nagajaš …«, »Ja, lahko je jezen in strog, 

samo enak do vseh,« in »pravičen.« Na doslednost kaže naslednja izjava prvošolca: »Ne sme 

lagati. Enak mora biti do vseh in vse delati po pravilih, ki jih upošteva.« S smislom za humor 

lahko povežem mnenje: »Smešen, hecat nas mora« in »je zabaven in se veliko smeji«. Kako 

pomembno je zaupanje, je izrazil učenec, rekoč: »Mi bo sploh lahko pomagala, ali sploh ve, 

kako. To je tudi pomembno, da se ne bojim, da mi ne bo znala pomagati.« Ustrezno 

kombinacijo zahtevnosti in topline kaže: »Rad ga moraš imeti« in »včasih je lahko tudi malo 

hud, da potem vemo, da misli zares.« Ugotavljam, da se rezultati moje raziskave precej 

ujemajo z rezultati M. Bratanić (prav tam). 

Dobljene rezultate naj primerjam še z raziskavo MacBeth (po Devjak, 2002, str. 256), ki 

razvršča lastnosti dobrega učitelja, ki so jih navajali otroci, v tri kategorije (osebne lastnosti, 

medosebne spretnosti in poklicne spretnosti. Ugotavljam podobnost v kategoriji osebnostne 

lastnosti, ki sem jih primerjala že v raziskavi M. Bratanić, in sicer prijaznost, poštenost in 

humor.  

V kategoriji medosebne spretnosti so v MacBethovi raziskavi izpostavili potrebo učenca po 

zaupanju, na kar kaže izjava učenca iz moje raziskave: »Pomembno, da jih učitelj posluša.« 

Drugi prvošolec je rekel: »Dober učitelj se z učenci veliko pogovarja«, sposobnostjo 

poslušanja iz prej omenjene raziskave. Pri navajanju lastnosti dobrega učitelja v raziskavi 

MacBetha so otroci navajali tudi, da učitelj poudarja pozitivne lastnosti, česar v mojih 

intervjujih prvošolci niso izrazili. V obeh raziskavah tako vključujeta enake pričakovane 

lastnosti: sposobnost pogovarjanja, poslušanja, zaupanja.  

Pri naslednji kategoriji poklicnih spretnosti se rezultati ujemajo v izraženi želji po učiteljevi 

pomoči pri razumevanju snovi, kar so prvošolci v moji raziskavi izpostavili z dvigom roke. Z 

lastnostjo iz MacBethove raziskave, »opazovanjem dogajanja pri učencih ob usvajanju nove 

snovi (ali sledijo, ali razumejo)«, pa lahko povežem rezultate svojega intervjuja, in sicer 

izražena pričakovana vedenja učitelja, ki vodi (je menila četrtina prvošolcev, vključenih v 

intervju). Tudi dobro razlago snovi najdemo v odgovorih prvošolcev, in sicer v izjavi učenca: 

»Nas zna dobro učit.« 
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Nekatere svoje ugotovitve bi lahko primerjala tudi z ugotovitvami P. Gradišek (2014), ki je 

izvedla raziskavo o vrlinah učiteljev. Avtorica navaja, da so učenci najzadovoljnejši z učitelji, 

pri katerih prepoznajo naslednje vrline: vodenje, ljubezen, ustvarjalnost, vztrajnost in 

perspektiva; ter s tistimi učitelji, ki v razredu spodbujajo humor, radovednost, ustvarjalnost, 

cenjenje odličnosti in prijaznost. Tudi učenci v moji raziskavi so menili, da mora učitelj 

voditi, te imeti rad in ga moraš imeti rad tudi ti, zabaven, se heca, je prijazen, pameten, 

vljuden, daje dodatne naloge … Navedli so podobne odgovore, ki so jih opredelili z nekoliko 

drugačnimi izrazi, primernimi njihovi razvojni stopnji. Ugotavljam, da so učenci v moji 

raziskavi v svojih opisih izpostavili podobne lastnosti, ki naj bi jih imel izražene dober učitelj 

in s katerim so učenci zadovoljni učenci in dijaki v raziskavi P. Gradišek. Avtorica (prav tam, 

str. 210) pravi: »Če bodo učitelji poznali svoje vrline, jih uporabljali v svojem življenju in pri 

delu v razredu ter jih razvijali in spodbujali pri učencih, bo to pripomoglo k pozitivnim 

medsebojnim odnosom in s tem k zadovoljstvu učencev.« Enako bi lahko trdila tudi za svojo 

raziskavo. S primerjanjem odgovorov učencev in anketiranih učiteljev, z utemeljevanjem 

mnenj učiteljev ter navajanjem mnenj strokovnjakov v teoretičnem delu in s primerjanjem 

mnenj v empiričnem delu sem želela prikazati, zakaj je mnenje učencev pomembno. Kajti 

mnenje učencev je kakor zrcalo, ki odseva naše vrline, ki jih lahko tako spoznamo, 

uporabljamo in hkrati razvijamo in spodbujamo tudi pri učencih.  

Lastnosti, ki so jih učenci izpostavili v intervjujih, se skladajo tudi z rezultati D. Mitrič 

(2015), ki navaja, da so anketirane vzgojiteljice v njeni raziskavi izpostavile kot 

najpomembnejše osebnostne lastnosti vzgojiteljic prijaznost, doslednost, komunikativnost, 

fleksibilnost ustvarjalnost, sposobnost empatije, potrpežljivost in iznajdljivost. Kot sem že 

omenila, so podobno mnenje izrazili tudi prvošolci v moji raziskavi: prijaznost, doslednost, 

potrpežljivost, tudi doslednost. 

V obsežni raziskavi Wubblesa in Levyja (1993, po Marentič Požarnik, 2000) so učenci v 

ZDA izpostavili posamezne pozicije znotraj komunikacijskega sistema med osmimi tipi 

medosebnega vedenja učitelja do učencev, in sicer je to učitelj, ki vodi, pomaga, je 

razumevajoč. Podobne rezultate sem s pomočjo intervjujev pridobila tudi sama, kot je 

prikazano v Grafih 3 in 4. 

Naloge učiteljev, kot so jih opredelili prvošolci, so skladne tudi s priporočili strokovnjakov 

oz. kurikularnimi dokumenti o izobraževanju učiteljev. Naloge učitelja, ki so jih učenci 

opisali s svojimi besedami, se po vsebini ne razlikujejo od strokovnih priporočil 

strokovnjakov in kurikularnih dokumentov.  

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Opis poklica, Učitelj razrednega pouka, 2015) 

na svoji spletni strani navaja, da učitelj razrednega pouka oziroma razredni učitelj skrbi za 

celostni razvoj učencev, da usvajajo nova znanja in jih znajo uporabiti. Skrbi za razvoj 

samostojnosti, vedoželjnosti, komunikacije, ustvarjanja in pozitivne samopodobe ter otroke 

spodbuja h gibalni aktivnosti. Z navajanjem učiteljevih kompetenc mnenje dopolni 

Poučevanje, smer: poučevanje na razredni stopnji (2015). To bi vsebinsko lahko primerjali z 

odgovori učencev, da učiteljica poje, riše, telovadi, da naj bi učence navadila na samostojnost 

pri opravilih (obuvanja, oblačenja …) in da veliko ve o vsem. 

 

M. Juriševič (1996) navaja, naj naloge, ki jih učitelji zastavljajo, ustrezajo učenčevim 

dejanskim sposobnostim, tako tistim, ki potrebujejo pomoč, kakor tistim, ki potrebujejo 

dodatne izzive. Tudi učenci so rekli, da jim je pri učitelju všeč, da jim da dodatne naloge, 

poudarili pa so tudi, kako pomembna je učiteljeva pomoč. To lahko povežem z vlogami in 

nalogami učitelja, opredeljenimi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 
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(2011). Prihodnje delavce v vzgoji in izobraževanje je zato treba usposobiti za izvajanje 

diferenciacije, individualizacije in s tem prilagajanje poučevanja individualnim značilnostim 

otroka, učenca, za delo z otroki s posebnimi potrebami, vključno z nadarjenimi učenci, za 

udejanjanje načela integracije in inkluzije, za medpredmetno povezovanje … 

 

Učenci so izpostavili učiteljeve osebnostne lastnosti precej podobno, kot so izpostavljene v 

strokovni literaturi. Brajša (1995) meni, da so za uspešnost pomembne učiteljeva 

profesionalnost, humanost, kritičnost (objektivno presojanje), priznavanje učencev 

(spoštovanje in pohvale ob pravem času na pravem mestu), strogost (učenci potrebujejo 

avtoriteto učitelja) in humor. Prvošolci so menili, da mora biti učitelj enak do vseh, strog, biti 

zabaven. 

 

Omogočiti učitelju biti vodja mladini omenja Gogala (1936/37), prvošolci pa so izmed osmih 

lastnosti učitelja izbrali: pomoč, razumevanje, spodbujanje odgovornosti, da vodi in je strog, 

kakor bi z drugimi besedami opisali vodjo, kot ga poimenuje Gogala.  

Gogala (prav tam) navaja pristen stik, M. Juriševič (1996) pa izpostavi prijaznost. Prijaznega 

učitelja opredeli najprej kot prijaznega do samega sebe, sposobnega prisluhniti učencem in jih 

razumeti, ki ima z otroki pristne, odkrite odnose in jih sprejema v vsej njihovi enkratnosti. 

Tudi prvošolci so izpostavili prijaznost kot najpomembnejšo in najbolj zaželeno lastnost 

učitelja.  

Učenci so izpostavili, kako pomembno se jim zdi, da imajo učitelja radi, kar navaja tudi 

Juriševič (1996), da bo za učenca »pomembnejši« učitelj, ki ga ima ta učenec rad.  

 

Hopkins in Stern (1996, str. 501–517) navajata naslednje karakteristike dobrih učiteljev: 

predanost otrokom, ljubezen do otrok, ki je nujna za uspešno vzpostavljanje toplih in ljubečih 

odnosov, sodelovanje, pedagoško znanje in refleksivnost. Kot sem že omenila, se tudi 

prvošolcem zdi pomembno, da jih ima učitelj rad, da lahko učitelju zaupajo, da se z njimi 

igra, pogovarja in da jih zna učiti. 

 

M. Plestenjak (1990, v Hmeljak, 2012, str. 8) kot pomembne za vzgojitelja izpostavlja poleg 

dobre splošne in strokovne izobrazbe ter ljubezni do otrok in do poklica tudi humanost, 

samostojnost, odgovornost, sproščenost, živahnost, optimizem, objektivnost, tolerantnost, 

razumevanje, ustvarjalnost, pozornost, samokritičnost, čustveno stabilnost, sposobnost 

opazovanja, inteligentnost, vztrajnost, čustveno toplino, prijaznost, smisel za humor itd. Ta 

opis pa se kar precej razlikuje od opisa učencev. Učenci niso omenili izobrazbe, odgovornosti, 

sproščenosti, optimizma, objektivnosti, tolerantnosti, ustvarjalnosti, samokritičnosti, čustvene 

stabilnosti, vztrajnosti. 

 

Opisi učitelja, ki so jih navedli prvošolci, vsekakor niso tako popolni, kakor jih je opredelil 

Gogala (1966, str. 84–92 ) v svojem opisu, kakšen naj bo učitelj. Opisi prvošolcev so manj 

strokovni pa tudi manj idealizirani. Po njihovem je še vedno učitelj »človek iz mesa in krvi«, 

ki se včasih razjezi, česar učenci ne sprejemajo kot napako, ampak celo kot pričakovano 

učiteljevo vedenje. Vsekakor pa bi našli povezave z Gogalovim opisom učitelja. Učitelj je 

družaben človek, je razgledan, kulturen, je miren, enak do vseh, urejen, dosleden. Učenci so 

menili, da mora biti učitelj prijazen, zabaven, pravičen, pameten, zdrav, ne sme lagati … 

 

Ponovno izpostavljam razlago deklice, ki se ji zdi zelo pomembno, da je učitelj razumevajoč. 

Če namreč učitelju učenci ne morejo povedati, kaj jim ni všeč, nočejo v šolo in šole ne 
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marajo. Ugotavljam, da se učenci zavedajo, kar poudarja Gogala (1966, str. 84), tj. da je 

učiteljeva osebnost tako pomembna, da bi jo morali v pedagogiki postaviti kot 

najpomembnejši dejavnik za uspešnosti dela. Ravno zato se mi zdi pomembno, da bi ob 

kompetencah vzgojno-izobraževalnega dela učitelja opredelili tudi želene lastnosti ali pa vsaj 

lastnosti, ki naj jih učitelj ne bi imel. Kajti kakor pravi B. Marentič Požarnik (2000, str. 226), 

ne gre sestavljati dolgih spiskov lastnosti idealnega učitelja, saj se dobri učitelji med seboj v 

številnih osebnostnih lastnostih močno razlikujejo, lažje bi našli nekatere lastnosti, ki so 

skupne slabim učiteljem. 

 

Menim, da bi se moralo v kurikularnih dokumentih še bolj izpostaviti in poudarjati smisel, 

namen in pomen refleksije, različnih oblik vrednotenja učiteljevega dela in povezave le-tega z 

učiteljevim delom, odnosom do učencev, razredne interakcije, ob učiteljevem upoštevanju 

mnenja učencev. Učitelji bi se morali bolj usposobiti za pridobivanje povratnih informacij in 

mnenj učencev ter jih upoštevati pri evalvaciji svojega dela. Želenih oz. pričakovanih 

osebnostnih lastnosti učitelja je ogromno, vendar je pravo razmerje med njimi in učiteljev 

ustrezen odziv tisto, kar nekoga odlikuje kot dobrega učitelja. Do tega pa lahko pridemo s 

kakovostno refleksijo, ki upošteva mnenje učencev ter vključuje osebnostno in profesionalno 

rast in spreminjanje sebe. 

9 SKLEP 

S terminom dober učitelj sem označila učitelja, s katerim bi bili učenci zadovoljni. 

Zadovoljstvo učencev je povezano z njihovim počutjem v šoli, njihovim odnosom do šole in 

njihovim šolskim uspehom. Z izvedeno raziskavo sem pridobila mnenja prvošolcev glede 

pričakovanih učiteljevih lastnostih. Navedli so veliko različnih lastnosti in ugotavljam, da se 

dobri učitelji razlikujejo po lastnostih. Izpostavili so, da kot dobro vidijo mlajšo, prijazno 

učiteljico, ki je pravična, zabavna, dobra, pomaga, je enaka do vseh, je igriva, pametna, 

zdrava, pravična, vljudna, stroga, učencem pomaga, včasih je lahko tudi jezna, pomembno pa 

je, da jo ima učenec rad in da je ta občutek vzajemen. 

V svojem opisu prvošolci izpostavljajo moralno-etične kvalitete učitelja. Ker pa navajajo tudi 

lastnosti, kot so je jezen, po potrebi strog, hud …, s tem dajejo učiteljem neko realno oz. 

neidealizirano podobo. Opis lastnosti idealnega oziroma dobrega učitelja bi bil dolg, saj se 

dobri učitelji med seboj v številnih osebnostnih lastnostih močno razlikujejo. Izpostavila bi 

lastnosti, ki po rezultatih izvedene raziskave pri učiteljih niso zaželene, in sicer so to 

nepravičnost, laganje in pretirana prijaznost, ki po mnenju učencev vodi v nered.  

Tako ugotavljam, da imajo dobri učitelji različne osebnostne lastnosti. Pomemben je preplet 

teh lastnosti, pravilna izraženost in uravnoteženost posameznih lastnosti v povezavi z ustrezno 

vedenjsko odzivnostjo učitelja. Ustreznost prepleta lastnosti, izraženosti posameznih lastnosti 

pa lahko učitelj korigira, vendar mora biti pripravljeni na kritiko, jo sprejeti in upoštevati pri 

nadaljnjem osebnostnem in profesionalnem razvoju.  

Vsi učenci so v intervjujih nedvomno razumeli vprašanja, saj so nanje ustrezno odgovarjali, še 

več, odgovarjali so primerljivo z odgovori starejših učencev iz raziskave M. Bratanića (1990), 

T. Klobučar (1999), MackBetha (po Devjak 2002), P. Gradišek (2014) in vzgojiteljic iz 

raziskave D. Mirtič (2015). Zato zaključujem, da nobeno mnenje učenca ni nemerodajno. 
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Učitelju morajo biti vsa mnenja enako pomembna, kajti vsa pripomorejo h kakovostni 

evalvaciji in refleksiji. 

Po mojih ugotovitvah učenci v svojih pričakovanjih niso prezahtevni. Čeprav ne znajo brati in 

ne poznajo kurikularnih dokumentov, v katerih so opisane učiteljeve naloge, se zavedajo 

nalog učiteljev in jih znajo opisati. Njihovi odgovori se skladajo z opisi Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport (2015) na spletni strani Pedagoške fakultete v Ljubljani (2015) 

in Poučevanje, smer: poučevanje na razredni stopnji (2015). Iz odgovorov učiteljev v anketi 

prevladuje mnenje, da so učenci zahtevnejši, kot so po ugotovitvah moje raziskave oz. 

intervjujev z otroki. Ugotavljam, da večina učiteljev ne pozna dovolj dobro mnenja učencev. 

Iz napačnih predstav učiteljev izhaja tudi napačno stališče, da učenci poznajo le svoje pravice, 

dolžnosti pa ne. Tako stališče izhaja iz dejstva, da učencem ne prisluhnejo ali pa se jim 

njihovo mnenje zdi nemerodajno.  

 

Kot sem navedla že v teoretičnem delu, so učitelji pod velikimi pritiski družbe, kar vodi v 

idealizacijo učiteljevega poklica. Najbrž prav zato učitelji dobijo občutek, da imajo tudi 

učenci nestvarne predstave o njihovih nalogah, da od njih pričakujejo vsestranskost, 

popolnost. Nevarne pa so predvsem posledice takšnega tolmačenja prevelikih pričakovanj in 

napačno razumljene odgovornosti, ki ju lahko povežemo z negativno samopodobo učiteljev. 

Če bodo učitelji poznali mnenja glede pričakovanih osebnih lastnosti in jih bodo upoštevali 

pri svojem delu in v življenju, bo to pripomoglo k njihovemu večjemu zadovoljstvu z delom 

in življenjem.  

 

Povratne informacije, pridobljene z intervjuji in risbami prvošolcev, prispevajo k boljšemu 

razumevanju perspektive učencev in so lahko učiteljem povratna informacija, ki jim večkrat 

manjka. Mnenje učencev učiteljem pomaga pri refleksiji in evalvaciji njihovega dela ter jim 

lahko nudi uvid, kadar se v svojem mnenju motijo. Učitelji kritiko večkrat težko sprejmejo, 

predvidevam, da zaradi strahu, kajti otroci znajo biti v izražanju svojih mnenj zelo kritični, 

zelo iskreni in neposredni. Tako kot je navedeno v kurikularnih dokumentih in strokovni 

literaturi, vezani na učiteljevo delo, tudi sama ugotavljam in poudarjam pomembnost 

sprotnega reflektiranja in evalvacije vzgojno-izobraževalne prakse ter prepoznavanje 

neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti. To bi moralo vključevati tudi mnenja 

učencev o učiteljevi vzgojno-izobraževalni praksi, katere del so tudi osebne lastnosti učitelja 

in učiteljevo vedenje do učencev. Za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalne prakse 

morajo učitelji dobro poznati in ozavestiti svoje dobre in manj dobre lastnosti ter vedenja, s 

katerimi bi zagotovili zadovoljstvo pri učencih. Za dobro poučevanje niso dovolj 

usposobljenost oz. kompetentnost učiteljev, njihovo strokovno in pedagoško-psihološko 

znanje, temveč tudi njihova osebnost in odnos do učencev. 

Ugotavljam tudi, da če so učenci zadovoljni in je njihovo mnenje slišano, bo njihovo vedenje 

v razredu ustrezno, ob čemer se bodo pripravljeni učiti, kar vodi k učni uspešnosti. Zato sem 

se odločila, da v svoji magistrski nalogi preučim pričakovane lastnosti in vedenje učitelja, ki 

prispevajo k zadovoljstvu učencev. Na podlagi raziskave ugotavljam, da so učenci bolj 

zadovoljni s tistimi učitelji, ki dobro vodijo razred (pomagajo, vodijo, spodbujajo, 

odgovornost) ter ob tem poznajo in upoštevajo mnenja otrok. Menim, da sem s svojo nalogo 

potrdila pomembnost proučevanja učiteljevih lastnosti in vedenja ter vpliva na zadovoljstvo 

učencev. 

Pomembno je zavedanje, da je od sposobnosti in pripravljenosti učiteljev za poučevanje z 

zahtevami današnjega časa odvisen uspeh sedanjega šolstva na Slovenskem. Vseh teh zahtev 
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oz. pričakovanj današnjega časa (učencev, staršev, vodstva, različnih institucij …) pa ni 

mogoče opredeliti z zakoni in jih določiti v dokumentih. Učitelj naj bi na podlagi 

usposobljenosti ter izkušenj opravljal svoje delo čim kakovostnejše, vendar je treba upoštevati 

tudi njegovo osebnost, možnost poklicnega napredovanja in mu hkrati omogočati potrebno 

stopnjo avtonomnosti. Ugotavljam pa, da so učitelj, njegovo delo, vloga, vedenje in status 

vezani na družbene in kulturne spremembe, novosti in s tem povezane nove potrebe, razširitev 

spektra znanja na socialnem in komunikacijskem področju. Od leta 1770, ko je bilo za 

območje Slovenije razglašeno obvezno šolanje v pristojnosti države (Peček, 1998), do danes 

je minilo le 264 let. V tem času se je zvrstilo precej političnih in družbenih sprememb, ki so 

vplivale na položaj in delo učitelja ter na okoliščine, v katerih je delal. Od formalne 

enakopravnosti za ženske učiteljice v prvem desetletju dvajsetega stoletja, feminizacije 

poklica kot »naravnega« ženskega dela in s tem povezane preobremenjenosti učiteljic pa do 

visokih zahtev pedagoškega poklica, kakor ga v svojih opisih navaja Gogala (1966). S 

pretirano idealizacijo (Bečaj, 1990) so povezane nestvarne predstave in napačno razumljene 

odgovornosti učitelja, kar pa močno vpliva na učiteljevo samopodobo. In nenazadnje se mora 

učitelj v današnjem času nenehnih družbenih sprememb nenehno izobraževati in 

izpopolnjevati, nanj s svojimi zahtevami in pričakovanji pritiskajo starši, vodstvo šole … 

 

Pod številnimi izzivi in pritiski si mora vsak učitelj najti svoj način dela, vedeti mora, da ga 

bo moral prilagajati svoji osebnosti in okoliščinam, v katerih dela oz. bo delal. Ne moremo pa 

pričakovati, da bodo vsi učitelji navdušeni nad spremembami v družbi, vseživljenjskim 

izobraževanjem, nad pritiski šolskih oblasti, vodstva in staršev, sodelavcev in končno tudi nad 

pričakovanji učencev. Nova spoznanja, znanje in refleksija bi učiteljem sicer pomagali lažje 

razumeti svoje naloge in pričakovanja družbe. In tu se mi odpirajo nova vprašanja in predlogi 

za nadaljnje raziskavanje: Kako učitelje motivirati za spremembe in razvoj? Kako zbuditi 

njihovo željo po napredovanju in ob tem zavedanje o napredku v lastnem razvoju? Zakaj sta 

pomembna učiteljev razvoj in stalno izpopolnjevanje? Kako spodbujati kritičnost do lastnega 

dela? 

 

Učiteljem pa po mojem mnenju ni treba tarnati in razmišljati, kako hudo jim je, kajti s tem 

spodbujajo svojo lastno nepripravljenost in negativno naravnanost do sprememb. Kajti ravno 

učitelji bi morali biti dovolj pogumni in se zavzeti za sprejemanje sprememb pri sebi, in s tem 

bi lahko povzročili spremembe v šoli, kjer delajo. Pomembno pa je sodelovanje, medsebojna 

izmenjava mnenj, izkušenj in dialog znotraj kolektiva šole. Vsak pri učenju novega potrebuje 

spodbudo, včasih tudi »poriv« v smislu, da moramo zadeve, ki smo se jo lotili, izpeljati do 

konca. Pomembno pa je tudi zavedanje, da ni idealnega učitelja, ki bi obvladal vse. Zadošča 

le, da učitelj obvlada spretnosti poučevanja, ki mu omogočajo prilagojeno reagiranje v 

različnih situacijah oz. določeno mero fleksibilnosti, vse to ob upoštevanju učencev z 

različnimi sposobnostmi, potrebami in ob različnih pričakovanjih učencev. 

 

Gordon (1983, str. 222) pravi, da morajo učitelji sprejeti pomembnost svoje vloge. V šoli 

imajo učitelji največji vpliv (tako dobri, kakor slabi), saj so v najtesnejšem stiku z učencem. 

Avtor (prav tam) meni, da se vse začne in konča z odnosom med učencem in učiteljem in da 

bi bili učitelji mnogo bolj samozavestni, če bi se tega zavedali. 

 

Predvsem mora učitelj verjeti v otroka, njegov razvoj v izobraževalnem in vzgojnem smislu. 

Do te mere bi morali biti vsi učitelji optimisti in verjeti v vrednost sveta, moralnih in 

družbenih vrednot in predvsem verjeti v prihodnost. Kajti učenci so zadovoljni z 

optimističnimi učitelji, usmerjenimi v prihodnost, ki izžarevajo energijo za poučevanje, ter 

učitelji, ki k poučevanju, svojim nalogam in stiku z učenci pristopajo z vnemo in 
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navdušenjem. Zato je pomembno, da učitelji vidijo v svojem delu smisel, saj to pripomore k 

večji produktivnosti, vnemi za opravljanje dela, višjemu zadovoljstvu. Vse navedeno 

pozitivno vpliva na duševno zdravje učiteljev in deluje kakor ščit proti izgorevanju, 

posledično pa vpliva na zadovoljstvo in učno uspešnost učencev.  

Magistrsko delo zaključujem s preprosto mislijo M. Krapež (2016): »Če pomisliš, da se ne da 

ničesar spremeniti, obrneš hrbet sebi in svetu.«  

 

  



54 
 

10 LITERATURA 

1. Adamič Pavlovič, D. (2000). Globina samodotika: postopno mišično sproščanje: 

vodena vizualizacija. Ljubljana: Educy. 

2. Adler, A (1999). Smisel življenja: o psihologiji razvoja osebnosti. Ljubljana: Fors, 

Založba Sophia. 

3. Apple, W. M. (1992). Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično 

središče. 

4. Batistič Zorec, M. (2001). Kvaliteta predšolske vzgoje v vrtcih. Vzgojiteljica, 3(1), 

22–27.  

5. Bratanić, M. (1990). Mikropedagogija: Interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. 

Zagreb. 

6. Bulkovec, A in Noč, M. (1994). Konflikt med otroki. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

7. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011. (2011). Znanstvena 

monografija: Zavod RS za šolstvo. Pridobljeno 5. 3. 2016. http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf. 

8. Brajša, P. (1993). Pedagoška komunikologija. Radovljica: Didakta. 

9. Brajša, P. (1995). Sedem skrivnosti uspešne šole. Maribor: Doba. 

10. Bečaj, J. (1990). Problem velikih pričakovanj. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, 

mladostnike in starše. 

11. Cvetek, S. (2015). Kompetence v poučevanju in izobraževanju učiteljev. Pridobljeno 

7. 7. 2015, http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/pedagoska/aktivdid/06.pdf. 

12. Čačinovič Vogrinčič, G. (2008). Soustvarjanje v šoli: Učenje kot pogovora, Ljubljana: 

Zavod RS za šolstvo. 

13. Devjak, T. (2002). Etična in državljanska vzgoja v osnovni šoli. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. 

14. Gordon, T. (1983). Trening večje učinkovitosti za učitelje. Ljubljana: Svetovalni 

center za otroke, mladostnike in starše. 

15. Hopkins, D. in Stern, D. (1996). Quality Teachers, Quality Schools: International 

Perspectives and Policy Imlications. Teaching and Teacher Education, 12(5), 501– 

517). 

16. Hovnik, I. (2014). Pogledi učencev in učiteljev na dejavnike učiteljeve avtoritete v 

razredu. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

17. Gogala, S. (1966). Obča metodika. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

18. Gogala, S. (1936/37). Pomen pedagogike za učitelja. Popotnik: časopis za sodobno 

pedagogiko, 18, št. 3/4, str. 7; št. 5/6, str. 113–118. 

19. Gradišek, P.(2014). Vrline učiteljev, vodenje razreda in zadovoljstvo pri pouku: 

perspektiva učiteljev in učencev. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani Filozofska fakulteta. 

20. Gradišek, P.(2015). Upanje in vnema: pomembna napovednika zadovoljstva učiteljev, 

Devjak,T., Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-

izobraževalnih inštitucij 2015, str. 23–32. Pridobljeno 17. 2. 2106, www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-

monografija.pdf. 

21. Iršič, M. (2010). Mediacija. Ljubljana: Zavod Rakmo. 

22. Juriševič, M. in Gradišek, P. (2015). Vrline učiteljev, vodenje razreda in zadovoljstvo 

učencev. Pridobljeno 1. 8. 2015, http://pefprints.pef.uni-

lj.si/2624/1/Jurisevic_Gradisek_Portfolio.pdf. 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/1195/1/bela_knjiga_2011.pdf
http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/pedagoska/aktivdid/06.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2624/1/Jurisevic_Gradisek_Portfolio.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/2624/1/Jurisevic_Gradisek_Portfolio.pdf


55 
 

23. Juriševič, M. (1996). Učitelj kot ̋ pomemben ̋ drugi pri oblikovanju učenčeve 

samopodobe. Psihološka obzorja, 5 (1), 35–43. 

24. Kampjut, B. (2015)Šola v primežu predpisov, pričakovanj staršev in pravic otrok. 

Didakta, 15(183), str. 2–7. 

25. Klobučar, T. (1999). Lik učitelja/učiteljice v odgovorih učencev razredne stopnje. 

Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

26. Kovačič, M. (2011). Profesionalni razvoj učiteljev na področju dela z učenci z učnimi  

težavami – študija primera. Magistska naloga, Koper: Univerza na Primorskem, 

Fakulteta za managment Koper. 

27. Kramar, M. (2009). Pouk, Nova Gorica: Educa. 

28. Kranjc, M. (2013). Usklajenost med pričakovanji učencev do učiteljev in izkušnjami 

učencev z njimi. Diplomsko delo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Fakulteta za 

matematiko in fiziko. 

29. Kroflič, R. (2000a). Avtoriteta in pedagoški eros-temeljna koncepta Gogalove vzgojne 

teorije. Sodobna pedagogika, 51(5), 56–83. 

30. Krapež, M. (2016). Razdalje, ki jim poješ. Ljubljana: Pionirski dom – Center za 

kulturo mladih, Ljubljana. 

31. Kurikulum za vrtce, Ministrstvo za šolstvo in šport Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo 1999. Pridobljeno 15. 2. 2016, 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_ku

r.pdf. 

32. Kyriacou. C. (1997): Vse učiteljeve spretnosti. Radovljica: Regionalni izobraževalni 

center. 

33. Lamovec, T. (1993). Spretnosti v medosebnih odnosih. Ljubljana: Produktivnost – 

Manangement consulting. Center za psihodiagnostična sredstva. 

34. Lepej, N. (2012). Pogled učencev na vrstniško mediacijo kot način konstruktivnejšega 

reševanja konfliktov v osnovni šoli. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za socialno delo. 

35. Mackey, J. P. (1994). Power and Christian ethics. Cambridge: Cambridge University 

Press. 

36. Marentič Požarnik, B. (2000). Psihologija učenja in pouka. Ljubljana: DZS. 

37. Marentič Požarnik, B. (2006): Uveljavljanje kompetenčnega pristopa terja vizijo, pa 

tudi strokovno utemeljeno strategijo spreminjanja pouka. Vzgoja in izobraževanje, 1, 

str. 27 – 33. Ljubljana: Zavod za šolstvo.  

38. Menegalija, A. (2012). Spoprijemanje osnovnošolskih učiteljev z motečim vedenjem 

učencev. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

39. Milharčič Hladnik, M. (1995). Šolstvo in učiteljice na Slovenskem. Ljubljana: 

Znanstveno in publicistično središče. 

40. Mirtič, D. (2015), Osebne lastnosti vzgojiteljic predšolskih otrok v povezavi z 

njihovim pedagoškim delom. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. 

41. Mrgole Jukič, T. (1998). V šolo grem, pa pika!. Izobraževanje in zaposlovanje žensk 

nekoč in danes. Ptuj: Zgodovinski arhiv, 101–132. 

42. Musek, J (1977). Psihologija osebnosti. Ljubljana: Univerzum. 

43. Musek, J. (1982). Osebnost. Ljubljana: Univerzum. 

44. Musek, J. in Pečjak, V. (2001). Psihologija. Ljubljana: Educy. 

45. Muršak, J. (2002). Pojmovni slovar za področje poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Center za 

poklicno izobraževanje.  

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf


56 
 

46. Oddelek za razredni pouk (2015). Pridobljeno 2. 4. 2015, http://www.pef.uni-

lj.si/67.html.  

47. Opis poklica, Učitelj razrednega pouka (2015). Pridobljeno 2. 4. 2015, 

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=593&Filter=V. 

48. Palmer, P. J. (2001). Poučevati s srcem. Ljubljana: Educy. 

49. Peček, M. (1998). Avtonomnost učiteljev nekdaj in sedaj. Ljubljana: Znanstveno in 

publicistično središče. 

50. Peklaj, C. (2006). Teorija in praksa v izobraževanju učiteljev. Ljubljana: Center za 

pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete. 

51. Peklaj, C., Kalin, J., Pečjak, S., Puklek Levpušček, M., Valenčič Zuljan in Ajdišek, N. 

(2009). Učiteljske kompetence in doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev v šoli. 

Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

52. Peterson, C. in Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues. A 

handbook and classification. New York: Oxford University Press. 

53. Plestenjak, M. (1990). Poklicna in osebnostna rast vzgojitelja. V: M. Blažič (ur.), 

Posvetovanje: vzgojitelj – kreator predšolske vzgoje (str. 27–39). Novo mesto: 

Skupnost vzgojnovarstvenih organizacij Slovenije. 

54. Predstavitvenega zbornika PeF UL, Magistrski študijski program Poučevanje, smer: 

poučevanje na razredni stopnji (2015), 2. stopnja. (2015). Pedagoška fakulteta UL. 

Pridobljeno: 16. 2. 2016. https://www.pef.uni-

lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2014-

15.pdf. 

55. Pšunder, M. (2004). Disciplina v sodobni šoli. Ljubljana: Zavod republike Slovenije 

za šolstvo. 

56. Razdevšek Pučko, C.(1993). Razredna interakcija, študijsko gradivo za pedagoško 

psihologijo. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

57. Razdevšek Pučko, C. (2004). Kakšnega učitelja potrebuje (pričakuje) današnja (in 

jutrišnja) šola? V: Resman, M., Sodobna pedagogika št. 55. Ljubljana: Zveza društev 

pedagoških delavcev Slovenije v Ljubljani, 52–75. 

58. Razdevšek - Pučko, C., Rugelj, J. (2006). Kompetence v izobraževanju učiteljev. 

59. Vzgoja in izobraževanje, let. 37, št. 1, 46–50. 

60. Razdevšek Pučko, C. (2015). Kompetence učitelja. Pridobljeno 22. 10. 2015, 

http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/kompetence.pdf. 

61. Šetinc Tekavec, M. (2002), Mediacija: sporazumno reševanje sporov v teoriji in 

praksi. Tržič: Učila International. 

62. Tancig, S., Devjak T. (2006). Prispevek k posodobitvi pedagoških študijskih 

programov. Pridobljeno 21. 3. 2016, http://www.pef.uni-

lj.si/bologna/dokumenti/monografija_tancig_devjak.pdf. 

63. Termiana, Terminološki slovar vzgoje in izobraževanja (2016). Pridobljeno 21. 3. 

2016. http://www.termania.net/slovarji/74/terminoloski-slovar-vzgoje-in-

izobrazevanja. 

64. Trobec, T. (1994). Odnosi med učiteljem in učenci. Diplomsko delo. Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

65. Valenčič Zuljan, M. (1999). Zaznavanje temeljnih dejavnikov pouka v 

študentovihpojmovanjih pouka. Pedagoška obzorja, 14(5-6), 238–265. 

66. Vilič, I. (1997). Učitelj si kroji usodo sam, Šolski razgledi št. 14. 

67. Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi: Kakovostno izobraževanje učiteljev 

za kakovost v vzgoji, izobraževanju in usposabljanju. (2001). Ljubljana: Ministrstvo 

za šolstvo, znanost in šport. 

http://www.pef.uni-lj.si/67.html
http://www.pef.uni-lj.si/67.html
http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev/opis_poklica?Kljuc=593&Filter=V
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2014-15.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2014-15.pdf
https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zborniki/2_st_PRS_2014-15.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/kompetence.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/monografija_tancig_devjak.pdf
http://www.pef.uni-lj.si/bologna/dokumenti/monografija_tancig_devjak.pdf
http://www.termania.net/slovarji/74/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja
http://www.termania.net/slovarji/74/terminoloski-slovar-vzgoje-in-izobrazevanja


57 
 

68. Žagar, D. (2009). Psihologija za učitelje. Ljubljana: Center za pedagoško 

izobraževanje. 

69. Žižek, S. (1987). Jezik, ideologija, Slovenci. Ljubljana: Delavska enotnost. 

70. Wilmes - Mielenhausen, B. (1999). Kje je doma tišina? Starši in otroci odkrivajo pot 

do sprostitve. Radovljica: Didakta. 

 

 

 

  



58 
 

11 PRILOGE 

Priloga 1: Intervjuji 

Datum: 22. 4. 2015  

Čas: 12.30–13.10 

Kraj: Učilnica razreda. 

Jaz: Če bi lahko sami izbirali učitelja, kakšen bi moral biti? 

Otrok 1: Prijazen, lepo bi govoril. 

Otrok2: Prijazen. 

Otrok4: Smešen, hecat nas mora. 

Otrok 3: Strog, jezen in pravičen. 

Jaz: Kako misliš jezen? 

Otrok 3: Je tak hud. 

Jaz: Kaj to pomeni, da je hud in da se jezi? Kakšni smo, ko smo hudi? Kaj takrat počnemo? 

Otrok 3: Vpijemo. 

Jaz: Pa imaš ti rad, da kdo vpije nate? 

Otrok 3: Ja, ker vem, da misli resno. 

Jaz: Potem praviš, da če ti nekdo nekaj reče in ob tem ne vpije, ga ti ne boš ubogal? 

Otrok 3: Ampak bom prej ubogal, če bo vpil. 

Jaz: Kaj pa drugi? Kakšen mora biti učitelj, da bi ga ubogali? 

Otrok 4: Prijazen. 

Otrok 5: Strog in glasen. 

Jaz: Ali vas ni nič strah, če se nekdo razjezi in povzdigne glas? 

Otrok 2: Ja, mene je strah. 

Otrok 6: Tudi mene je strah. 

Otrok 5: Če je do vseh enak. Če ne upoštevaš pravil, o katerih smo se jih domenili, in nagajaš, 

nagajaš … Ja lahko je jezen in strog, samo enak do vseh. 

Jaz: Kaj smo se zmenili, kdaj jemo in kje jemo? 

Otrok 7: V jedilnici med odmorom. 

Jaz: Prosim, pospravi hrano. (Pogovorni ton in jakost mojega glasu.) 
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Otrok 7 pospravi hrano. 

Jaz: Zakaj pa mislite, da je on mene ubogal oziroma naredil, kar sem ga prosila? Saj se nisem 

drla? 

Otrok 6: Ker se boji, da mu boš dala podpis. 

Jaz: Kaj pa pomeni »dati podpis«? 

Otrok 6: Napišeš, da nismo bili pridni. 

Jaz: Če vas večkrat opozorim in se mi zdi, da je prav, da starši vedo, kaj se s teboj dogaja v 

šoli, in zato to napišem v beležko. Verjetno se doma s pogovorite starši o dogodku, ki se je 

zgodil v šoli. Ali vas starši potem kaznujejo? 

Otrok 3: Ja, jaz nisem smel na skejtanje v Urban Roof. 

Jaz: Pa sem jaz napisala staršem, da kam ne smeš? 

Otrok3: Ne, mami je rekla, da je to zato, ker v šoli ne naredim naloge. 

Jaz: Ja, in zato si moral nalogo narediti doma in nisi smel na skejtanje. 

Otrok3: Ja. 

Jaz: No, kaj pa mora storiti učitelj, da mu vi prisluhnete in storite, kar reče? 

Otrok 9: Rad ga moraš imeti. 

Otrok1: Ja, rad jo moraš imeti. 

Otroci prikimavajo. 

Jaz: Pa je dovolj, da imaš nekoga samo rad? Kako pa je pri učiteljici X, ki jo imate radi, pa je 

ne ubogate? 

Otrok 3: Ja ona pa vse dovoli, ne reče ne in je čisto preveč prijazna. 

Otrok1: Jaz jo imam pa rada. Ampak vse dovoli, to mi ni všeč. 

Otrok7: Takega učitelja pa potem ni treba ubogat. 

Otrok3: Pa ga ne bi ubogali, če bi vse dovolil. 

Otrok 8: Ne potem se pa vsi derejo … 

Otrok 3: Ne moreš narediti domače naloge. 

Otrok 10: Ja, res je, lahko se stepejo, sploh tisti iz sosednjega razreda. 

Otrok 11: Joj ja, potem se pa tepejo, ne učitelj ne sme biti preveč prijazen. 

Otrok 12: Ja pa ušesa me bolijo, ker se derejo vsi! To ni dobro. 

Otrok 13: Če vse dovoli, potem ne veljajo pravila. Joj, potem to velja za vse. Nam to ni všeč, 

če lahko delaš vse, kar želiš. Je čudno. Nepravično. To ni dobro. 
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Otrok 14: In vsi vpijejo. 

Otrok15: In tekajo po razredu. 

Otrok 16: Pa po omarah skačejo! 

Otrok17: Ja in podijo se! 

Otrok 18: Potem se zgodi nesreča, ne to res ni dobro. Učiteljica ne sme biti preveč prijazna. 

Otrok 19: Ne res, malo mora biti stroga in malo prijazna. 

Otrok 20: Ja, ne sme biti preveč prijazna. 

Otrok 14: Potem je to lahko nevarno. Če vse dovoli, je nepravično, se vsi derejo, se tepejo, se 

ne počutim dobro. Mene je kar strah, ker ne vem, kaj bo. To je čudno, se kar malo bojim pri 

njej. 

Jaz: Zakaj se bojiš? 

Otrok 14: Ja ali mi bo sploh lahko pomagala, ali sploh ve, kako. To je tudi pomembno, da se 

ne bojim, da mi ne bo znala pomagati. 

 

Datum: 23. 4. 2015 

Čas: 12.30–13.10. 

Kraj: Učilnica razreda. 

Jaz: Učenci so pri malici v jedilnici. Eden izmed otrok se igra s kruhom (oblikuje kroglice) in 

kruh meče po jedilnici. Kaj naj naredi učiteljica, da bo otrok prenehal to početi? 

Otrok 1: Mu lepo razloži, naj tega ne dela. Govori normalno glasno. 

Otrok 2: Ampak to bi še vedno delal. 

Otrok 3: Mora se jeziti. 

Otrok 4: Ja reče mu, naj tega ne dela. 

Otrok 5: Se mora jezit. 

Otrok 6: Mora se pogovoriti z njim. 

Drugi učenci prikimavajo. 

Jaz: Pa mu mora učiteljica kaj reči in zakaj? Kaj je naloga učitelja? Kaj sploh učitelj dela v 

šoli? 

Otrok 4: Učiteljica mora učence naučiti in pripraviti, da bodo šli enkrat sami v službo. 

Otrok 1: Ja, da bodo lahko sami živeli. 

Otrok 2: Da bodo kulturni, da ne bodo kot odrasli neumneži. 
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Otrok 5: Da se bodo lepo obnašali. 

Otrok 6: Da se bodo lepo obnašali. 

Otrok 7: Da bomo naredili šolo in imeli potem službo. 

Otrok 8: Pa da se bomo znali obnašati. 

Jaz: Kaj to pomeni se boste znali obnašati? 

Otrok 9: Ja da bomo tudi brez očka in mamice vedeli, kako se obnašati. 

Jaz: Učenca se podita po avli in se zaletavata v druge učence, ki jih poleg sebe s svojim tekom 

resno ogrožata. Kaj naj po tvojem stori dobra učiteljica, ko se eden izmed učencev zaleti 

vanjo? 

Otrok 4: Zelo jezno naj jima razloži, da se to ne dela. 

Jaz: Kaj to pomeni jezno? Pokaži kako. 

Otrok 4 vstane, maha z rokami, gleda zelo grdo in kričeče pove, da se tega ne počne. 

Jaz: Pa je to edina rešitev, da se učitelj ali učiteljica dere in jezi? 

Otrok 5: Ja, če te krega, potem razumeš, da se tega ne sme. Ker če je nekdo jezen nate, potem 

boš bolj zagotovo ubogal. 

Otrok 6: Odpelje ju k psihologu. 

Jaz: Zakaj pa? Kaj bosta tam? 

Otrok 6: Če ne razumeta, da se to ne sme, pa naj jima razloži psiholog. 

Jaz: Pa se ti zdi, da tega ne more povedati učiteljica dovolj razumljivo, da bosta razumela? 

Otrok: Ja, ampak če še vedno ne razumeta, pa naj jima psiholog pomaga, tako kot je učencu 3, 

takrat ko ni nehal hodit v stranišče za punce. 

Jaz: Se pravi, če ju učiteljica večkrat opozori in tega ne razumeta, prosi za pomoč psihologa. 

Otrok 6: Ja. 

Otrok 7: Ja, pa kazen naj jima da. Če sta kaznovana, se ne bosta več upala. 

Jaz: Pa je res kazen tista, ki bi pomagala? Ne gre brez kazni? 

Otrok 7: Ja, kazen. 

Otrok 8: Ja, to bi pomagalo. 

Otrok 1, 6, 9: Ne, ne kazen. Naj se pogovori z njim. 

Otrok 10: Učiteljica najprej razloži, da to kar delata ni prav, ko razloži to razumeta. Če se pa 

malo bolj dere, pa bolj razumeta. 

Jaz: Zakaj pa potem mene razumete, pa se ne derem. 
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Otrok 10: Ja ne vem. Če še vedno po opozorilu to delata, reče učiteljica še enkrat malo bolj na 

glas, da se potem zavedata, da tega res ne smeta. 

Jaz: Kaj je boljše, da razloži ali se dere? 

Otrok 10: Da razloži, ker potem vesta, kaj se lahko zgodi. 

Otrok 11: Zakaj je neka stvar nevarna, zveš šele takrat, ko ti učiteljica pove, da je nevarno. In 

šele potem tega ne delaš. 

Otrok 12: Ja šele potem, ko ti nekdo pove, veš, zakaj nečesa ne smeš. 

Otrok 13: Lepo pove, ja. Se pogovori. 

Jaz: Dva otroka se pretepata. Kaj stori učiteljica? Ju opozori? Pusti, da se zmenita sama? 

Otrok 1: Ju loči. Jima lepo pove, da se ne smeta pretepati in naj se pogovorita. 

Jaz: Pa to res pomiri oba fanta? 

Otrok 4: Ne moreta se pogovoriti med sabo. 

Jaz: Se pravi, se morata učenca pogovoriti. Kaj pa naj počne učiteljica? 

Otrok 4: Pomaga se pogovorit. 

Jaz: Kako pa? 

Otrok 4: Tako, da jima pove, kaj je prav. 

Jaz: Misliš tako, da nekako vodi njun pogovor, da se pomirita? 

Otrok 4: Ja. 

Jaz: Ampak ali poseže v njun pretep ali ne? 

Otrok 5: Ja mora ju ustaviti, ker ogrožata tudi druge. 

Otrok 3: Ja pa sebe tudi. 

Jaz: Se pravi učiteljica mora najprej umiriti pretep. Potem pa ju usmeriti, da se pogovorita. Ali 

mora učiteljica posredovati pri vsakem sporu med otroci? 

Otrok3: Ne, če se znamo pogovoriti sami, je boljše. 

Otrok 4: Ne, naj pusti, da sami rešimo spor. 

Otrok 3: Samo če se tepeta ali ogrožata druge, poseže vmes. Ker če se dva tepeta, velikokrat 

sploh ne vidita drugih in ju je treba vsaj pomiriti, da se potem mirno pogovarjata. In nehata 

ogrožati druge. 

Otrok1: Ali pa če učiteljico prosiš, da ti pomaga, če ne znaš sam urediti. 

Jaz: Kaj pa mora narediti učiteljica, če želi v razredu tišino, da lahko nekaj pove? 

Otrok 11: Reče, da se gremo Tiho mašo. Ali pa reče, da bomo presenetili drugo učiteljico. 
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Jaz: Se pravi vas malo heca? 

Otrok 11: Ja. 

Otrok 4: Ja, pa z igrami sproščanja, tako kot se jih igramo s tabo. 

Otrok 14: Ja igre sproščanja, te so mi všeč. 

Otrok 15: Ja leteče preproge! (To je igra sproščanja.) 

Jaz: Kaj pa, če mora učiteljica nujno nekaj povedati in nima časa za igro? 

Otrok 2: Pa se zmeni za znak, kot smo zmenjeni mi. Dvigne roko v zrak, z drugo pa si s 

prstom pokrije usta. Potem pa drug drugega opozorimo, da učiteljica čaka, pa se umirimo. 

Drugi učenci prikimavajo. 

Otrok 11: Če je res nujno, pa reče zamrzni, tako kot ti. 

Jaz: Kakšen pa bi moral biti dober učitelj? Kaj je še pomembno? 

Otrok 1: Seveda, mora imeti lepo obleko, čisto, pa dišečo. 

Jaz: Naj dvigne roko tisti, ki mu je pomembno, da je učiteljica oblečena tako, kot je njemu 

všeč. 

8 učencev dvigne roko (vsa dekleta). 

Kaj je še pomembno pri videzu učitelja ali učiteljice? 

Otrok 3: Če je učiteljica, da ima dolge lase. 

Otrok1: Pa da se bleščijo. 

Otrok 14: Ja urejena mora biti, pa dišati mora. 

Otrok 15: Lepa mora biti, tako urejena. 

Jaz: Je pomembno, kako učiteljica govori? Kaj menite vi, mora učiteljica govoriti tako, kakor 

se vi med seboj pogovarjate, ali tako, kot govorimo učiteljice v šoli. 

Otrok 12: Ne sme govoriti grdih besed. 

Jaz: Pa saj vi jih ne govorite, učiteljice pa tudi ne.  

Otrok 15: Učiteljica misli tako, kakor govorijo, ko berejo knjigo, tako kot govorijo učiteljice, 

da ne rečejo kul in ful. 

Otrok 14: Ja tega pa učiteljice ne smejo. 

Jaz: Prosim, dvignite roke vsi, ki menite, da morajo učiteljice paziti, da govorijo tako, kakor 

bi brale pravljico, in ne tako, kot se pogovarjate vi. 

9 učencev dvigne roko. 
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Datum: 11.5.2015 

Čas: 12.30–13.10. 

Kraj: Učilnica razreda. 

Jaz: Na kratko vam bom opisala 8 lastnosti učiteljevega vedenja v medsebojnih odnosih z 

učenci: učitelj, ki vodi; ki pomaga; je razumevajoč; spodbuja odgovornost je negotov; je 

nezadovoljen; opominja; strog. 

Ponovim: opisala bom, kako se neka učiteljica vede, vi pa boste z dvigom rok potrdili, ali se 

vam zdi to vedenje ustrezno za nekoga, ki je dober učitelj, in bi mu oni prisluhnili. 

Opišem učiteljico, ki je razumevajoča: Če se vam zdi pomembno, da lahko učiteljici poveste 

oziroma zaupate vse, kar želite (če je kaj narobe, če česa ne maramo), dvignite roko. 

Neka učenka je celo dodala: To je zelo pomembno. Saj če učiteljici ne moremo povedati, kaj 

nam ni všeč, nočemo v šolo in ne maramo šole. 

Nadaljujem opis: Dvignite roko tisti, ki se vam zdi pomembno, da učiteljica pri matematiki 

ponovi tisto, česar niste dobro razumeli, pa čeprav to ponovi že tretjič in ob tem ne dvigne 

glasu. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 20 učencev dvigne roko. 

Opišem učiteljico, ki vodi: Komu se zdi, da je pomembno, da učiteljica vidi, če naredite kaj 

drugače ali česa ne razumete in nas opomni. Tudi ko klepetate in mislite, da vas učiteljica ne 

vidi, pa opazi, da je ne poslušate. Ali ko rišete med poukom ali pa se igrate z igračkami? 

Dvignite roko tisti, ki se vam zdi pomembno, da učiteljica to opazi in vas prosi, da ji 

prisluhnete. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 12 učencev dvigne roko. 

Opišem učiteljico, ki je negotova: Ali vam je všeč, če učiteljica ne ve natančno, kako morate 

nekaj napisati, se hitro zmede, pusti, da ste nemirni, vas ne zna umiriti, da jo lahko prinesete 

okoli, ker ne pozna dobro pravil. Če se vam zdi, da so vse to lastnosti nekoga, ki je dober 

učitelj, prosim, dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 2 učenca dvigneta roko. 

Opišem učiteljico, ki nenehno opominja: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje 

dobrega učitelja, da se hitro razjezi, je nepotrpežljiv, morate hitro narediti stvari, drugače se 

jezi, vas nenehno opominja, da nečesa ne delate prav, rad izpostavi slabe lastnosti nekoga 

pred celim razredom, prosim, dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. Nihče ne dvigne roke. 

Opišem učiteljico, ki pomaga: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje dobrega 

učitelja, da pomaga, je prijateljski, se rad pošali, dobro sprejema šalo, pri njem vlada prijetno 

vzdušje, prosim, dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 25 učencev dvigne roko. 
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Opišem učiteljico, ki spodbuja odgovornost: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje 

dobrega učitelja, da vam dopušča, da odločate o tem kaj se boste igrali, da lahko vplivate na 

to, kdaj boste imeli odmor, da vam marsikaj dovoli, hkrati pa pričakuje, da tega ne boste 

izkoristili in da boste ravnali tako, kot ste se dogovorili, ne da bi to nenehno ponavljal, 

prosim, dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 15 učencev dvigne roko. 

Opišem učiteljico, ki je nezadovoljna: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje 

dobrega učitelja, da vam pravi, da nič ne veste, da vam reče kaj, kar vas prizadene, vas celo 

užali in se ne opraviči, da misli, da nič ne znate, da je kar naprej nezadovoljen, prosim, 

dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje . Nihče ne dvigne roke. 

Opišem učiteljico, ki je stroga: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje dobrega 

učitelja, je strog, veliko zahteva, se ga bojite, ne ponavlja svojih navodil, prosim, dvignite 

roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 10 učencev dvigne roko. 

 

Datum: 27. 1. 2016 

Čas: 12.30–13.10. 

Kraj: Učilnica razreda. 

Jaz: Če bi si lahko sami izbirali učitelja, kakšen bi moral biti? 

Otrok 1: Prijazen, lepo bi govoril. Tako pravilno kot v knjigah. 

Otrok2: Nestrog. Se z nami veliko pogovarja. 

Otrok3: Zabaven. 

Otrok 4: Ja zabaven. Strog in pravičen. 

Otrok 5: Strog, pravičen, dober. 

Otrok 6: Zdrav. 

Otrok 7: Pameten, zelo. 

Otrok 8: Vljuden, prijazen, nas posluša. 

Otrok 9: Sladkosned, hahaha. Ne, hecam se! Rad te mora imeti. 

Otrok 10: Ne sme lagat. Enak mora biti do vseh in vse delati po pravilih, ki jih upošteva. 

Otrok 11: Igriv, da se igra z nami. 

Jaz Kakšen naj bi bil po vašem dober učitelj, ki bi ga ubogali? 

Otrok 12: Prijazen. 
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Otrok 13: Strog. 

Otrok14: Prijazna. 

Otrok 15: Pravičen, dober. 

Otrok 16: Vljuden. 

Otrok 17 in 18: Prijazen, pa pomaga nam. 

Jaz: Je še kakšna lastnost, kar nekoga odlikuje kot dobrega učitelja? 

Otrok 19: Da je zabaven in se veliko smeji. 

Otrok 20: Ne, da se mu mi smejimo. Pa on tudi nam. 

Jaz: Kaj pa pomeni nestrog? 

Otrok 2: Ja, da ni strog, da je prijazen, da pomaga. 

Jaz: Aha, potem misliš prijazen. 

Otrok 2: Ja, nestrog. 

Jaz: Kaj pa vi zadaj, kaj pravite, kakšen je dober učitelj? 

Otrok 21: Nikoli ne kaznuje. 

Otrok 22: Pravičen. 

Jaz: Kaj so po vašem mnenju naloge učitelja? Kaj mora delati v šoli? 

Otrok 3: Nas uči. 

Otrok 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ja učiti, nas mora! 

Otrok 1: Skrbi za nas. 

Otrok 10: Nam pomaga. 

Otrok 11: Nas ima rad (se smeje). 

Otrok12: Nas vsak dan pelje ven. 

Otrok13: Je prijazen do nas. 

Otrok 14: Nas zna dobro učiti. 

Otrok 15: Učiteljica nas mora naučiti samostojnosti. 

Jaz: Kaj pa to pomeni? 

Otrok 15: Ja da si bomo znali zavezati čevlje, pa bomo vedeli, da nam iz nosa teče smrkelj 

(smeh). Nas opozori, da ne smemo grdo jesti, pa rigat (smeh). Tudi to, kako se moramo 

obnašati, nam pove. 

Otrok 16: Ja pa da bomo potem veliki. 
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Jaz: Kaj pa to pomeni veliki, samostojni? 

Otrok 16: Ja, da bomo že v službi in bomo vedeli, kako se obnašati, in bomo znali vse, kar 

morajo veliki. 

 

Datum: 28. 1. 2016 

Čas: 12.30–13.10. 

Kraj: Učilnica razreda. 

Jaz: Učenci so pri malici v jedilnici. Eden izmed otrok se igra s kruhom (oblikuje kroglice) in 

kruh meče po jedilnici. Kaj naj naredi učiteljica, da bo otrok prenehal to početi? 

Otrok 1: Vzame mu malico. 

Otrok 2: Kazen. 

Otrok 3, 4, 5, 6, 7: Se z njim pogovori. 

Otrok 8: Obvesti starše. 

Jaz: Učenca se podita po avli in se zaletavata v druge učence, ki jih poleg sebe s svojim tekom 

resno ogrožata. Kaj naj po tvojem stori dobra učiteljica, ko se eden izmed učencev zaleti 

vanjo? 

Otrok 7: Zelo je jezna. 

Jaz: Kaj to pomeni jezna? Pokaži kako. 

Otrok 7: Ja mu tako glasno pove, da se to ne sme. 

Jaz: Pa je to edina rešitev, da se učitelj ali učiteljica dere in jezi? 

Otrok 5: Ne, je brez odmora. 

Jaz: Se pravi, ga kaznuje? 

Otrok 3: Ja, kaznuje. 

Otrok 1 in 2: Ja, kaznuje. 

Otrok 6: Se pogovori z njim. 

Otrok 10 in 11: Se pogovori z njima. 

Otrok 14 in 15: Ja, se pogovori. 

Jaz: Dva otroka se pretepata. Kaj stori učiteljica? Ju sploh kaj opozori? Pusti, da se zmenita 

sama? 

Otrok 1: Ju loči in reče, naj razmislita, kaj sta naredila narobe. 

Otrok 4: Ja, učiteljica, mislim enako kot on. Potem ko razmislita, pa se pogovorita. 
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Otrok 5: Ja, ker to je dobro, da premisliš. 

Otrok 3: Potem nisi več tako jezen. 

Jaz: Zakaj pa nisi več tako jezen? 

Otrok 6: Ja, ker razmisliš. 

Otrok 7: Ja, pa se pomiriš. 

Otrok3: Ja samo tako se lahko pogovoriš.  

Jaz: Kako tako? 

Otrok3: Ja ko nisi več jezen. 

Otrok1: Ja. 

Otrok 9: Če se pa še nočeta pogovoriti, potem se pa pogovorita s pomočjo učiteljice. 

Otrok 10: Pogovorita se. 

Jaz: V vsakem primeru pa se učiteljica pogovori z njima? 

Otrok 2, 3: Ne, onadva se sama poskusita pogovoriti, če se nočeta, pa pomaga učiteljica. 

Jaz: Se vsi strinjate s tem ali ima kdo drugačno mnenje? 

Jaz: Kaj pa mora narediti učiteljica, če želi v razredu tišino, da lahko nekaj pove? 

Otrok 2: Dvigne roko v zrak, s prstom druge roke pa si pokrije usta. Potem pa drug drugega 

opozorimo, da učiteljica čaka, pa se umirimo. 

Jaz: Se vsi strinjate s tem? 

Otroci prikimavajo. 

Otrok 4: Ali pa pozvoni z zvončkom kot učiteljica Y. 

Otrok7: Ne, meni pa to ni všeč. 

Jaz: Kakšen pa bi moral biti dober učitelj? Kaj je še pomembno? 

Otrok 1: Imeti mora lepo obleko, čisto pa dišečo. 

Jaz: Kaj je še pomembno pri videzu učitelja ali učiteljice? 

Otrok 8: Naličena učiteljica. 

Otrok6: Mora biti plešast. 

Otrok 7: Urejen. 

Otrok 10: Pa lepo mora govoriti. Tako kot v pravljicah. 

Jaz: Misliš tako, kot govorimo, kadar beremo in kadar se pogovarjamo o pravljicah? 

Otrok 11: Ja, tako. 



69 
 

Jaz Kdo se še strinja s tem, naj dvigne roko. 

10 učencev dvigne roko. 

 

 

Datum: 25. 2. 2016,  

 

Čas: 12.30–13.10 

 

Kraj: Učilnica razreda. 

 

V nadaljevanju so učenci po opisu učiteljevega vedenja z dvigom rok izrazili svoje mnenje.  

 

Jaz: Na kratko vam bom opisala 8 lastnosti učiteljevega vedenja v medsebojnih odnosih z 

učenci: učitelj, ki vodi; ki pomaga; je razumevajoč; spodbuja odgovornost; je negotov; je 

nezadovoljen; opominja; strog. 

Jaz ponovim: opisala bom, kako se neka učiteljica vede, vi pa boste z dvigom rok potrdili, ali 

se vam zdi to vedenje ustrezno za nekoga, ki je dober učitelj, in bi mu prisluhnili. 

Opišem učiteljico, ki je razumevajoča: Če se vam zdi pomembno, da lahko učiteljici poveste 

oziroma zaupate in vam je pomembno, da učiteljica pri matematiki ponovi tisto, česar niste 

dobro razumeli, pa čeprav to ponovi že tretjič, in ob tem ne dvigne glasu. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 27 učencev dvigne roko. 

Opišem učiteljico, ki vodi: Komu se zdi, da je pomembno, da učiteljica vidi, če naredite kaj 

drugače ali česa ne razumete in nas opomni. Tudi ko klepetate in mislite, da vas učiteljica ne 

vidi, pa opazi, da je ne poslušate. Ali ko rišete med poukom ali pa se igrate z igračkami? 

Dvignite roko tisti, ki se vam zdi pomembno, da to učiteljica to opazi in vas prosi, da ji 

prisluhnete. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 2 učenca dvigneta roko. 

Opišem učiteljico, ki je negotova: Ali vam je všeč, če učiteljica ne ve natančno, kako morate 

nekaj napisati, se hitro zmede, pusti, da ste nemirni, vas ne zna umiriti, da jo lahko prinesete 

okoli, ker ne pozna dobro pravil. Če se vam zdi, da so vse to lastnosti nekoga, ki je dober 

učitelj, prosim, dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 3 učenci dvignejo roko. 

Opišem učiteljico, ki nenehno opominja: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje 

dobrega učitelja, da se hitro razjezi, je nepotrpežljiv, morate hitro narediti stvari, drugače se 

jezi, vas nenehno opominja, da nečesa ne delate prav, rad izpostavi slabe lastnosti nekoga 

pred celim razredom, prosim, dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 3 učenci dvignejo roko. 

Opišem učiteljico, ki pomaga: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje dobrega 

učitelja, da pomaga, je prijateljski, se rad pošali, dobro sprejema šalo, pri njem vlada prijetno 

vzdušje, prosim, dvignite roko. 
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Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 27 učencev dvigne roko. 

Opišem učiteljico, ki spodbuja odgovornost: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje 

dobrega učitelja, da vam dopušča, da odločate o tem, kaj se boste igrali, da lahko vplivate na 

to, kdaj boste imeli odmor, da vam marsikaj dovoli, hkrati pa pričakuje, da tega ne boste 

izkoristili in da boste ravnali tako, kot ste se dogovorili, ne da bi to nenehno ponavljal, 

prosim, dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 11 učencev dvigne roko. 

Opišem učiteljico, ki je nezadovoljna: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje 

dobrega učitelja, da vam pravi, da nič ne veste, da vam reče kaj, kar vas prizadene, vas celo 

užali in se ne opraviči, da misli, da nič ne znate, da je kar naprej nezadovoljen, prosim, 

dvignite roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. Nihče ne dvigne roke. 

Opišem učiteljico, ki je stroga: Vsi, ki se strinjate s tem, da je ustrezno vedenje dobrega 

učitelja, je strog, veliko zahteva, se ga bojite, ne ponavlja svojih navodil, prosim, dvignite 

roko. 

Učenci z dvigom rok potrdijo svoje mnenje. 2 učenca dvigneta roko. 

Tabela: Opredelitev želenega učiteljevega prevladujočega vedenja 2015 in 2016 

Učiteljevo prevladujoče 

vedenje 

f (2015) f (2016) skupaj 

vodi 12 2 14 

pomaga 25 27 52 

razumevajoč 20 27 47 

spodbuja odgovornost 15 11 26 

negotov 2 3 5 

nezadovoljen 0 0 0 

opominja 0 3 3 

strog 10 2 12 

N 25 27 52 
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Priloga 2: Primeri risb 

24. 4. 2015, 12.30–13.10, v učilnici razreda 

Primeri risb prvošolcev z naslovom Dober učitelj 
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3. 2. 2016, 12.30–13.10, v učilnici razreda 

Primeri risb prvošolcev z naslovom Dober učitelj 
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Priloga 3: Primer anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik 

Sem Mojca Planinc in zaključujem drugostopenjski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na 

smeri Poučevanje na razredni stopnji. Raziskujem, kako prvošolci pojmujejo dobrega učitelja. Poleg 

odgovorov otrok me zanima, kaj vi mislite, da si želijo oz. pričakujejo otroci od učitelja. Prosim vas 

torej, da se vživite v otroke, ki jih poučujete, in odgovorite, KAKO po vašem mnenju RAZMIŠLJAJO O 

UČITELJU OTROCI. Anketa vam bo vzela le nekaj minut in je anonimna. Dobljene podatke bom 

uporabila v svojem magistrskem delu.  

Pri spodaj navedenih vprašanjih izberite EN odgovor (označite z X) ali dopišite svoj odgovor. 
 
 
1. SPOL 
 

 moški 

 ženski 
 

 
2. Koliko časa že poučujete ali ste poučevali v prvi triadi? 
 

 3 –5 let   5–10 let    10–20 let    več kot 20 let 
  
 

3. Katere osebnostni lastnosti se zdijo učencem pomembne za dobrega učitelja?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Kako bi učenci opredelili učiteljevo vlogo v razredu oz. njegove naloge?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Kaj še je učencem na začetku šolanja po vašem mnenju pomembno pri učitelju (npr. spol, zunanji 

izgled …)? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Kaj bi po vašem mnenju odgovorili prvošolci, da bi moral učitelj storiti v opisanih situacijah? 
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a)Učenci so pri malici v jedilnici. Eden izmed otrok se igra s kruhom (oblikuje kroglice) in kruh meče 

po jedilnici. Kaj naj naredi učiteljica, da bo otrok prenehal to početi? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

b) Učenca se podita po avli in se zaletavata v druge učence, ki jih poleg sebe s svojim tekom resno 

ogrožata. Kaj naj po tvojem stori učiteljica, ko se eden izmed učencev zaleti vanjo? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

c) Dva otroka se pretepata. Kaj stori učiteljica? Ju opozori, pusti, da se zmenita sama? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

d) Kaj mora narediti učiteljica, če želi v razredu tišino, da lahko nekaj pove? 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

7. Na ocenjevalni lestvici ocenite (z X), kako pomembno se vam za vaše delo zdi mnenje prvošolcev 

o tem, kakšen naj bi bil dober učitelj. 

1 – nepomembno 2 – malo 
pomembno  

3 – srednje 
pomembno 

4 – precej 
pomembno 

5 – zelo 
pomembno  

     

 

8. Če se vam zdi mnenje prvošolcev pomembno, prosim napišite, zakaj. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 


