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POVZETEK 

Iz pregleda domače in mednarodne strokovne in znanstvene literature je razvidno naraščanje 

aktualnosti raziskovanja učiteljevega poklicnega delovanja, njegovega profesionalnega 

razvoja in profesionalizacije učiteljskega poklica. Izpostavljena so tudi vprašanja, ali je 

učiteljski poklic profesija, oz. ali kateri elementi manjkajo, da bi bil ta poklic pojmovan kot 

profesija, kaj je oz. bi bilo treba spremeniti. Tradicionalno označeni profesiji sta medicina in 

pravo; splošni pristop je bil poskusiti, identificirati značilnosti teh dveh poklicev in ostale 

poklice primerjati z njima. Oblikovali so se različni modeli profesij. Pomembna vloga se 

namenja tudi raziskovanju različnih dejavnikov učiteljevega profesionalnega razvoja. 

Raziskovalce zanima, kako učiteljevo raziskovanje in sodelovanje v projektih, načini in vrste 

izobraževanja, načini inoviranja, institucionalna klima vplivajo na učiteljev profesionalni 

razvoj.  

V teoretičnem delu smo opredelili učiteljski poklic in učiteljeve poklicne vloge. Opredelili 

smo pojem profesija, profesionalizem, profesionalizacija in profesionalni razvoj. Prikazali 

smo modele profesionalnega razvoja in analizirali dejavnike, ki vplivajo na učiteljev 

profesionalni razvoj. V empiričnem delu nas je zanimalo, kako različne skupine pojmujejo 

učiteljski poklic. Za namene raziskave smo oblikovali anketni vprašalnik za strokovne 

delavce v vzgoji in izobraževanju (učitelje in ravnatelje), starše in učence. Ugotavljali smo, 

kako pojmujejo različne postavke učiteljskega poklica (zahtevnost poklicnega dela, potrebna 

izobrazba, specifičnost in nenadomestljivost …). Primerjali smo stališča različnih skupin 

anketirancev do učiteljskega poklica kot profesije in ugotavljali, ali prihaja med njimi do 

statistično pomembnih razlik. Ugotavljali smo tudi, kolikšen vpliv imajo po presoji učiteljev 

in ravnateljev različni dejavniki na učiteljev profesionalni razvoj.  

Izsledki naše raziskave so pokazali, da bi učitelji, ravnatelji, starši in učenci učiteljski poklic 

uvrstili med profesije. Učitelji in ravnatelji so mnenja, da notranji dejavniki bolj vplivajo na 

učiteljev profesionalni razvoj kot zunanji. Po njihovem mnenju najbolj vpliva na 

profesionalizacijo učiteljskega poklica visoka strokovna usposobljenost učiteljev. Pri 

dejavnikih oziroma kompetencah, ki opredeljujejo poklicno delo učitelja, prihaja do razhajanj 

v mnenju učiteljev in ravnateljev na eni strani in starši ter učenci na drugi. Pri dejavnikih, ki 

vplivajo na ugled učiteljskega poklica se ravnatelji, učitelji, starši in učenci popolnoma 

strinjajo, da je poučevanje pomembna družbena funkcija. 

Z raziskavo smo želeli spoznati in kritično opredeliti množico dejavnikov, ki vplivajo na 

učiteljevo poklicno delo in ovrednotiti njihov vpliv na profesionalizacijo učiteljskega poklica. 
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Naš namen je tudi, da osnovnošolske učitelje kot tudi širšo pedagoško javnost seznanimo s 

pomembnostjo zavedanja dejavnikov, ki pripomorejo k večji uveljavitvi in ugledu profesije.  

 

Ključne besede: učitelj, učiteljeva poklicna vloga, profesionalni razvoj, modeli 

profesionalnega razvoja, dejavniki profesionalnega razvoja, profesija, profesionalizacija, 

profesionalizem. 
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ABSTRACT 

A review of domestic and foreign scientific literature indicates an increase in interest of 

researching teachers' occupational activity, their professional development and 

professionalization of teaching. Questions, whether teaching is profession, or are there any 

elements missing, for this occupation to be defined as profession, or what has been or should 

be changed, have also been exposed.  

Medicine and law are traditionally labelled as professions; the general approach was to 

identify the characteristics of these professions and to compare other occupations with them. 

Different models of professions have been formed. An important role has also been given to 

the research of different factors of teachers' professional development. The researchers have 

been interested in how the teachers’ researching and cooperating in projects, means and types 

of education, means of innovating, and institutional climate affect teachers' professional 

development. In theoretical part, we defined the teaching occupation and teachers’ 

occupational roles. We defined the term profession, professionalism, professionalization and 

professional development. We presented the models of professional development and 

analysed the factors that affect teachers’ professional development. In empirical part, we were 

interested in how different groups perceive teaching occupation. For the purpose of the 

research, we formed a questionnaire for practitioners in education (teachers, headmasters and 

headmistresses), parents and students. Our interest was to find out how they perceive different 

positions of teaching occupation (difficulty of occupation, required education, specificity and 

irreplaceability…). We compared views of different groups of respondents to teaching 

occupation and explored, if there were any statistically important differences between them. 

We also researched the amount of influence of different factors on teachers’ professional 

development, according to teachers’ and headmasters’ opinions. The results of our research 

have shown that the teachers, headmasters, parents and students would classify teaching 

occupation as profession. Teachers and headmasters believe that internal factors affect 

teachers’ professional development more than external factors. According to their opinion, the 

highest influence on professionalization of teaching occupation is teachers’ high professional 

qualification. There have been different opinions on factors or competences, defining teaching 

occupation, with teachers and headmasters on one side and parents and students on the other. 

Within factors that affect the reputation of teaching occupation, headmasters, teachers, parents 

and students have completely agreed that teaching is an important social function. With our 

research, we wanted to discover and critically define the factors that affect teachers’ 
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occupational work and evaluate their influence on professionalization of teaching occupation. 

Our purpose has also been to inform primary school teachers, as well as general public, about 

the importance of realizing the factors that help to improve the enforcement and recognition 

of the profession.  

 

Key words: teacher, teacher’s occupational role, professional development, models of 

professional development, factors of professional development, profession, 

professionalization, professionalism.  
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1 UVOD 

Poučevanje ni enodimenzionalno, je velikokrat manj preprosto, kot to večina misli, pravita 

Hargreaves in Fullan (2012). Navajata, da je poučevanje veliko več kot umetnost, obrt, 

znanost ali posvečen poklic ali celo kombinacija navedenih stvari. Pa vendar si mnogi 

zastavljamo vprašanje, ali je učiteljski poklic tudi profesija. V današnjem svetu, hitrih 

socialnih in ekonomskih sprememb, se zahtevajo od učencev čim boljši rezultati. Za današnjo 

družbo ni dovolj, da šole samo ponujajo izobrazbo, ampak morajo zagotoviti visok nivo 

izobraževanja za vse učence. Po Darling-Hammond (1996b, po Guskey, 2000) pa je za 

slednje najprej treba imeti visoko kvalificirane in predane učitelje, skupaj z dobrim vodstvom. 

Tako so pričakovanja do učiteljev vedno višja, njihova poklicna vloga pa postaja vedno 

zahtevnejša. To zahteva od učiteljev nenehno poklicno učenje, izboljševanje lastne pedagoške 

prakse oziroma profesionalni razvoj. Spremembe se morajo začeti najprej pri posamezniku, ta 

pa lahko nadalje vpliva na kolektivno voljo, ki ima lahko tudi moč spreminjanja celotnega 

sistema.  

Da bi bolje razumeli profesionalni razvoj učiteljev, so mnogi avtorji na podlagi različnih 

konceptualnih stališč oblikovali različne modele učiteljevega profesionalnega razvoja. 

Pomembnost zavedanja lastnega profesionalnega razvoja in njegovega procesa za nadaljnje 

razvijanje profesionalnih kompetenc poudarja tudi Muršak idr. (2011). Ne glede na to, da 

poznamo tako zunanje in notranje dejavnike učiteljevega profesionalnega razvoja, je to 

notranji proces, ki bi ga moral dodobra poznati sleherni učitelj. 

V magistrskem delu najprej opredeljujemo učiteljski poklic in njegove poklicne vloge. 

Nadalje predstavljamo učiteljski poklic kot profesijo in podrobneje opisujemo pojme 

profesionalizem, profesionalizacija, profesionalni razvoj. Predstavljamo modele 

profesionalnega razvoja do leta 2000 in po tem letu ter poudarjamo njihove pomanjkljivosti. 

Proučujemo zunanje in notranje dejavnike učiteljevega profesionalnega razvoja in analiziramo 

vpliv profesionalnega razvoja na dosežke učencev. 

V empiričnem delu nas je zanimalo, kako pojmujejo učiteljevo poklicno delo kot profesijo 

učitelji, ravnatelji, učenci in starši in ali med njihovimi mnenji prihaja do razlik glede na spol, 

starost, delovno dobo, stopnjo izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in zadovoljstvo z 

delom. Nadalje so nas zanimala stališča učiteljev in ravnateljev glede vplivov različnih 
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dejavnikov na kakovostno opravljanje poklicnih vlog. Zanimala so nas tudi njihova mnenja o 

vplivih dejavnikov na profesionalni razvoj in na profesionalizacijo pedagoškega poklica in ali 

prihaja med njihovimi mnenji do razlik. Učitelje in ravnatelje smo povprašali, katera področja 

dela jim prinašajo poklicno zadovoljstvo. Zanimalo nas je, kateri dejavniki so po mnenju 

učiteljev, ravnateljev in staršev prisotni pri poklicnem delu učiteljev kot profesionalcev in ali 

med njihovimi mnenji prihaja do razlik glede na spol, starost, delovno dobo, stopnjo 

izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in zadovoljstvo z delom. V raziskavi so nas 

zanimali tudi motivacijski dejavniki izbire učiteljskega poklica. Želeli smo ugotoviti, kateri 

dejavniki po mnenju učiteljev, ravnateljev, staršev in učencev vplivajo na ugled učiteljskega 

poklica. Učitelji in ravnatelji so izrazili, katera področja šolskega sistema po njihovem 

mnenju bi bilo treba spremeniti.  
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2 TEORETIČNI DEL  

Kakovostna vzgoja in izobraževanje sta pomembna dejavnika uspešnosti posamezne države. 

Kot izpostavljajo dokumenti EU, je kakovost poučevanja eden ključnih dejavnikov, ki 

vplivajo na sposobnost Evropske unije, da poveča svojo konkurenčnost v globaliziranem 

svetu (Sporočilo komisije svetu in evropskemu parlamentu; Izboljšanje kakovosti 

izobraževanja učiteljev, 2007). Raziskave kažejo, da kakovost poučevanja učiteljev 

pomembno in pozitivno vpliva na dosežke učencev ter da je to eden pomembnejših 

dejavnikov šolskega okolja, ki vplivajo na uspešnost šolarjev (Hammond, 2005; Hanushek, 

Kain in Rivkin, 2005, po Evropska komisija, 2007; Hattie, 2003; Valenčič Zuljan idr., 2011).  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS navajajo, da naj bi učitelj nudil učencem 

kakovostno splošno izobrazbo in kakovostno znanje, da bodo posamezniki kos zahtevam v 

kompleksnih in hitro spreminjajočih se okoliščinah sodobnih globaliziranih družb in kultur 

(Krek idr., 2011, str. 22). Poleg kakovosti poučevanja je še veliko drugih pričakovanj in 

zahtev družbe do učiteljev, med drugim tudi, da blažijo socialne razlike (Hargreaves, 2000). 

Te zahtevne poklicne naloge pa naj bi opravljali učinkovito, ekonomično in celo ob 

zmanjšanih finančnih virih (Valenčič Zuljan, 2012). Nastale spremembe zahtevajo ponovno 

definicijo poklicnih nalog in vlog učiteljev ter njihovega izobraževanja. Buchberger (idr., 

2001) izpostavlja, da je tradicionalno pojmovanje vlog, kot je na primer pojmovanje 

poučevanja kot prenosa znanja ali učenja kot obrti, v današnji družbi znanja neustrezno.  

Fullan in Hargreaves (2000) izpostavljata spremenjeno tako vzgojno kot izobraževalno vlogo 

učiteljev. Pravita, da pri temeljni učiteljevi poklicni vlogi – vodenju pouka, bistva 

strokovnosti ne moremo in ne smemo iskati v plači, statusu in usposobljenosti, pač pa ga 

lahko opredelimo preko odločitev, presoj in poklicnih ravnanj, ki so značilne za strokovnjake 

(Fullan in Hargreaves, 2000). Schoen (1987, po Fullan in Hargreaves, 2000) pravi, da lahko 

samo strokovnjaki v situacijah neizogibne negotovosti ustrezno presojajo. »Kako se učenci 

učijo in ali se sploh učijo, je namreč neposredno povezano s tem, kako se učitelji učijo 

postajati boljši.« (Fullan in Hargreaves, 2000, str. 10) Kakovost izobraževanja in izboljšanje 

vzgojno-izobraževalnih sistemov sta odvisna od stalnega profesionalnega razvoja učiteljev 

(Fullan in Hargreaves, 2000). »Da bi naše šole delale bolje, morajo končno spregledati, da je 

moč ustvariti pogoje za produktivno učenje učencev šele takrat, ko obstajajo ustrezni pogoji 

za tiste, ki izobražujejo.« (Fullan in Hargreaves, 2000, str. 10) Učitelji bi se kot profesionalci 
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morali zavedati pomena lastnega profesionalnega razvoja in razvoja profesionalnih 

kompetenc (Muršak idr., 2011).  

2.1 Opredelitev učiteljskega poklica in njegovih poklicnih vlog 

Tako kot družba se tudi učiteljski poklic, učiteljevo delo, spreminja. Ne samo da je učiteljevo 

delo dvojne narave (Muršak idr., 2011), kar se kaže v tem, da je zavezan dvema strokama: 

tisti, ki jo poučuje, in tisti, ki mu daje znanje in pomaga pri razvoju zmožnosti, da lahko to 

kompetentno počne. Tudi njegova vloga se spreminja ob povečevanju obsega dela, poudarja 

Medveš (1999). Učitelja vidimo kot pobudnika sprememb na osebni ravni, na ravni skupnosti, 

učiteljskega kolektiva, sodelovanja z drugimi subjekti in medgeneracijskega sodelovanja. 

Pričakujemo, da bo učitelj kompetenten za raziskovanje lastnega dela pa tudi za sodelovanje z 

drugimi v kontekstu šole. Obvladati mora nove oblike in vsebine v odnosih s kolegi, učenci in 

starši. Ta položaj, vloga in pogosto velika pričakovanja zahtevajo od učitelja nenehno 

spreminjanje, razvoj zmožnosti in ustvarjanje okoliščin, ki ga usposobijo za vloge, ki mu jih 

nalagamo (Muršak idr., 2011). Učitelji morajo dopolniti svoja znanja, nekaterih pristopov pa 

se morajo na novo naučiti. V spreminjanje šolskega sistema je treba vložiti kar precej truda in 

časa.  

Otroci vse pogosteje prihajajo v šolo z neustreznimi predstavami realnosti, tudi po zaslugi 

nepostavljanja mej s strani staršev. To lahko ruši odnose v učilnici, saj preko televizije pridejo 

učenci do informacij lahkotno, v šoli pa so potrebni napori za uspeh. Tudi problemov z ulice 

se ne da puščati pred vrati šole, opozarja Poročilo mednarodne komisije o izobraževanju za 

enaindvajseto stoletje. »Od učiteljev se pričakuje najprej, da bi bili sposobni se spoprijeti se s 

temi težavami in da bi razvijali razumevanje cele vrste družbenih nalog, od pospeševanja 

strpnosti do načrtovanja rojstev, ter da bi jim uspelo tam, kjer pogosto ni uspelo ne staršem, 

ne verskim ustanovam in ne posvetni oblasti.« (Delors, 1996, str. 135) 

Ker se od učiteljev zahtevajo sposobnost, strokovnost, velika požrtvovalnost in s tem tudi 

odgovornost, se lahko zgodi, da nekaterim posledično zmanjka časa in volje za druga 

področja strokovnega izpopolnjevanja. Pridemo do nasprotja, ko mogoče ni dovolj volje za 

dodatno izobraževanje, ali pa je to izobraževanje zgolj nuja, da lahko delujemo v novem 

sistemu vzgoje in izobraževanja. Obvezno visokošolsko šolanje učiteljev dopolnjuje sistem 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter druge oblike izobraževanja po diplomi. Učiteljski 
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stan v primerjavi z drugimi poklici, npr. pravniki, duhovniki, zdravniki, ostal relativno dolgo 

zapostavljen (Zgaga 2002). Šola in poučevanje sta bila zapostavljena predmeta 

univerzitetnega raziskovanja in poučevanja. »¨Pouniverzenje¨ izobraževanja učiteljev je 

napredovalo hkrati s profesionalizacijo poučevanja.« (Zgaga 2002, str. 52) 

V Evropski uniji je izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izvajanja in izidov učenja uvrščeno 

med štiri prednostna področja v izobraževanju do leta 2020 (Komisija Evropskih skupnosti, 

2008, po Koren in Brejc, 2011). Prejšnje generacije učiteljev so se sicer srečevale s pojmi 

kakovost, odgovornost, vendar njihov vpliv na vsakdanje profesionalno življenje ni bil 

pretirano občuten (Brundrett in Rhodes, 2011, po Koren in Brejc, 2011). S tem, ko smo dobili 

diplome, strokovni izpit in nekaj delovnih izkušenj, smo si pridobili pravico do odločitev v 

svojih učilnicah, brez večjega nadzora, pravita Koren in Brejc (2011). Sedaj pa smernice 

nakazujejo, da bodo sistematično ukvarjanje s kakovostjo, odgovornostjo samoumeven del 

praktične poti sedanje in prihodnjih generacij (Koren in Brejc, 2011). 

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji navajajo, kakšna naj bi bila 

kakovostna splošna izobrazba, ki naj bi jo učitelj nudil učencem: »V sodobni družbi je – tudi 

zaradi hitrosti njenega spreminjanja – temeljnega pomena, da vsak posameznik pridobi 

kakovostno splošno izobrazbo in kakovostno znanje. Posameznik namreč potrebuje trdno 

vseživljenjsko osnovo, da bo kos zahtevam, ki jih postavljajo kompleksne in hitro 

spreminjajoče se okoliščine sodobnih globaliziranih družb in kultur.« (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v RS, 2011, str. 22) Prav tako naj bi učitelji vzgajali za ustrezne vrednote in 

poučevanje usmerili k višjim taksonomskim nivojem, spodbujali razumevanje in uporabnost 

znanja. Oblikovati bi morali avtonomnega posameznika, kar pa lahko dosežemo samo, če 

imamo avtonomne učitelje. Z drugimi besedami, v šoli bi morali poučevati profesionalci. 

»Vse cilje, tako vzgojne, ki vodijo do formiranja otrokove osebnosti v ožjem pomenu besede, 

kot tiste, ki vodijo do kakovostnega znanja, ki bo naše učence na mednarodnih tekmovanjih 

uvrščalo v vrh razvitih držav, je možno doseči le z dogovorom in podporo v družbi, v kateri 

bodo imeli strokovni delavci s strani države zagotovljene pogoje za kakovostno izvajanje 

vzgojno-izobraževalnega procesa in obenem široko družbeno podporo pri svojem delu.« (prav 

tam, str. 30) Kompleksnost in pomen učiteljevega dela upravičuje visoko izobražene učitelje 

in nikakor to ne napeljuje na preizobraženost (overeducated) delovne sile. Prav tako vsak 

učitelj ne more pokrivati vsa področja, zato se je smiselno specializirati za tisto smer, ki te 

zanima. Po drugi strani pa sta ugled in prihodki nižja tudi zato, ker je poučevanje ženski 
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poklic. Statistični urad RS navaja, da je Slovenija po razporejenosti moči med spoloma med 

državami članicami EU na 15., na svetu pa na 34. mestu. Vsaka peta prebivalka Slovenije ima 

višjo ali visokošolsko izobrazbo, a plače žensk so v povprečju za okrog 110 evrov nižje kot 

plače moških.  Tudi v Zeleni knjigi (Buchberger idr., 2001) izpostavljajo, da je poučevanje v 

večini držav članic Evropske unije čedalje bolj feminizirano. Zato se sprašujejo, ali bi 

priznavanje povezanosti nizkega statusa učiteljskega poklica z uvrščanjem poklica med 

tipično ženska dela, hkrati pa priznavanje velikega pomena, ki ga ima ta poklic za 

zagotavljanje zaposlitve, vertikalne mobilnosti in poklicne potrditve žensk, doprineslo k večji 

enakopravni zastopanosti obeh spolov v izobraževanju. A po drugi strani je lahko 

feminizacija poklica tudi prednost, kot pravita Fullan in Hargreaves (2000), saj znajo ženske 

bolje uravnovesiti delo, družinsko in osebno življenje kot moški in tako zmanjšajo tveganje, 

da bi pregoreli. 

Dejstvo je, da pretirana intenzifikacija in feminizacija ne dvigujeta ugleda učiteljskemu 

poklicu. O preobremenjenosti smo že prej govorili, naj še dodamo le to, da ne samo, da 

zmanjšuje kakovost dela, ampak tudi razvrednoti učiteljevo strokovnost. Delodajalci po 

pragmatičnem premisleku, katera delovna sila je na razpolago in katera delovna sila je poceni, 

zagotovo raje zaposlijo ženske (Milharčič Hladnik, 1993). Tako je feminiziran poklic slabše 

plačan poklic. Po uvedbi obvezne osnovne šole so ženske videle možnost, da si pridobijo 

določeno mero avtonomije, stalni, čeprav nizek dohodek in pozneje tudi pokojnino in se na ta 

način izognejo odvisnosti od družine, moža. Zagotovo na začetku 20. stoletja učiteljski poklic 

ni bil rožnat, še posebej za učiteljice, ki so jih na vsak način hoteli ločevati in drugače (slabše) 

obravnavati kot učitelje. Vendar to je bil tudi čas prelomnic, majhnih revolucij, zborovanj in 

protestov, večinoma organiziranih s strani žensk (učiteljic). Kako je lahko potem feminiziran 

poklic nekaj slabega, če pa so učiteljice v takratnem času naredile toliko dobrega? Dosegle so, 

da je bil njihov status enak učiteljevemu in še več, pridobivale so ugled v družbi (Milharčič-

Hladnik, 1995). 

»Mnogokrat javno mnenje učiteljevo delo ocenjuje kot lahko, njegov poklic pa nekako 

ležeren, saj ima ”dolge počitnice in kratek delovni dan”«. (Javrh, 2008, str. 8) Različne 

raziskave pa so o dejanskih obremenitvah učiteljev pokazale drugačno sliko. »Učiteljski 

poklic je med zahtevnejšimi javnimi poklici, saj je učitelj nenehno javno izpostavljen, tako v 

razredu pred učenci kot v stikih s strokovnimi kolegi, starši in širšim okoljem, kjer deluje.« 

(Javrh, 2008, str. 8, po Slivar, 2003) Poklic učitelja je glede na zahtevnost dela, ki ga učitelji 
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opravljajo, med manj cenjenimi, z redkimi izjemami v nekaterih evropskih državah. Zahteve 

glede profesionalizacije učiteljev so se v zadnjem obdobju poostrile, saj »uporabniki«, 

osveščeni starši, pričakujejo vrhunsko usposobljenega strokovnjaka, popolnoma predanega 

svojemu delu (Javrh, 2008). 

Fullan in Hargreaves (2000) navajata dva primera spremenjene vloge, in sicer pri prvem sta 

moralna vloga in pomen današnjih učiteljev vedno večja zaradi pomembne vloge pri 

oblikovanju prihodnjih organizacij in ker imajo starši vedno manj časa za svoje otroke. 

Drugič pa pravita, da pri poučevanju jedra strokovnosti ne moremo in ne smemo iskati v 

plači, statusu in usposobljenosti, pač pa ga lahko opredelimo z značilnimi dejanji in 

presojami, tipičnimi za strokovnjake.  

2.1.1 Učiteljski poklic kot profesija 

V želji, da bi opredelili učiteljski poklic, naletimo na veliko število dejavnikov, ki ga 

definirajo in s katerimi je v povezavi. Ne nazadnje si velikokrat zastavimo vprašanje, ali je 

učiteljski poklic profesija. V nadaljevanju bomo podrobneje pogledali, kaj je profesija in kaj 

lahko naredimo, da bi prispevali k profesionalizaciji učiteljskega poklica. 

Pri promoviranju poučevanja kot zelo kompleksno obliko dela, ki zahteva specializirano 

znanje in spretnosti ter si prav tako zasluži enak status in položaj kot tradicionalne profesije, 

kot sta npr. pravo in medicina, je bilo veliko zmede in prerekanja, še posebej okoli tega, kaj 

pomeni profesija in kako profesionalizirati točno določeno vrsto dela (Ingersoll in Merrill, 

2011). Za ene je bistvo profesije napredno izobraževanje, in sicer najbolje profesionalizirati 

učiteljski poklic je nadgraditi učiteljevo znanje in spretnosti preko profesionalnega razvoja. 

Drugi zopet vidijo problem v organizacijskih pogojih, med katerimi delajo učitelji, zato je 

treba izboljšati delovne pogoje. Spet tretji vidijo problem v vedênju učiteljev pri svojem delu.  

Carar in Kemmis (1986, po Cvetek, 2005) pravita, da bi poučevanje težko opredelili kot 

profesijo, saj bi morala biti v tem primeru stališča in ravnanja učiteljev močneje utemeljena v 

izobraževalni teoriji in raziskovanju, razširjena pa bi tudi morala biti profesionalna 

avtonomija učiteljev. Na drugi strani Järvinen in drugi (1995, po Cvetek, 2005) govorijo o 

poučevanju kot profesiji z nizkim statusom, če bi upoštevali kriterije, ki veljajo za 

uveljavljene profesije. Apple in Jungck ugotavljata, da prihaja pri pedagoškem poklicu do 
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deprofesionalizacije (1990, po Cvetek, 2005). Laursen je mnenja, da je na začetku 20. stoletja 

poučevanje postalo profesija, nato pa je v nekaterih državah prišlo do nasprotovanj 

profesionalizmu (1996, po Cvetek 2005). Hargreaves (2000) govori o štirih časovnih 

obdobjih, v katerih se je spreminjala učiteljeva profesionalnost, kar pa predvsem velja za 

anglofone dežele. To so predprofesionalno obdobje, obdobje avtonomnega profesionalizma, 

obdobje kolegialnega profesionalizma in postprofesionalno obdobje. Marentič Požarnikova 

(2000) ugotavlja, da tudi pri nas prihaja v ospredje vse bolj postprofesionalno obdobje, saj 

imajo standardi znanja in zunanje preverjanje vse večjo vlogo, ki ogrožajo učiteljevo 

profesionalno avtonomijo in strokovno rast.  

»Poučevanje pa ni tehnični posel, ampak predvsem moralni.« (Fullan in Hargreaves, 2000, str. 

31) Fullan prav tako navaja, da je poučevanje v osnovi moralna profesija, in da mnogi učitelji 

vstopijo v poklic z občutkom, da ima njihovo delo za družbo pomen in da jim bo prineslo 

osebno zadovoljstvo (1993, po Cvetek 20,05).  

Raziskovalci na področju izobraževanja pogosto primerjajo učiteljsko delo z delom, ki se 

izvaja v drugih poklicih. Darling-Hammond idr. navajajo, da druga področja, od medicine in 

menedžementa do vojske, boljše zagotavljajo možnosti za nadaljnje izobraževanje in nudenje 

podpore svojim profesionalcem. Poročilo kaže, da je v izobraževanju profesionalno učenje 

revno zamišljeno in zelo pomanjkljivo (Darling-Hammond idr., 2009). 

Kot smo že omenili, da postane poklic profesija oz. je že razumljen kot profesija, ni odvisno 

samo od ene stvari, ampak množice dejavnikov, ki se med seboj prepletajo. Prav tako ni 

možno uvesti neke spremembe popolno ločeno od dejavnosti, ki se navezujejo na to 

spremembo. Glede na prebrano literaturo raziskave kažejo, da so učitelji zadovoljni s stalnim 

strokovnim izpopolnjevanjem, predvsem z možnostjo udeležbe slednjih, nekoliko manj včasih 

z izvedbo. Pogoji dela so se z uvedbo devetletke spremenili na boljše. Veliko pa je v tem 

primeru odvisno od iznajdljivosti in angažiranosti ravnatelja, da poskrbi za čim bolj ugodne 

pogoje dela za učitelje in posledično tudi za bivanje učencev.  

Da bi lažje našli odgovor na vprašanje, ali je poučevanje v osnovni šoli profesija, lahko 

izhajamo iz opredelitve le-te, ki jo je E. Hoyle izoblikoval na podlagi analize opredelitev 

profesij različnih strokovnjakov. Seznam atributov lahko pri tem variira, vendar pa se 

strokovnjaki strinjajo o njihovih glavnih razsežnostih. Profesionalec ali pripadnik idealnega 
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tipa profesije: 

‒ opravlja pomembno družbeno funkcijo, 

‒ za izvajanje te funkcije ima visoko stopnjo strokovnega znanja, 

‒ strokovno znanje uporablja v situacijah, ki niso le rutinske, temveč se v njih rešujejo 

novi problemi, 

‒ čeprav je znanje, pridobljeno z izkušnjami, pomembno, ni dovolj, da bi se spoprijemal 

s profesionalnimi zahtevami, zato si mora pridobiti tudi sistematično znanje, 

‒ deležen je dolgotrajnejšega visokošolskega izobraževanja, 

‒ med usposabljanjem spozna tudi temelje profesionalne etike, 

‒ profesionalna etika je usmerjena k interesom klienta in je na določeni stopnji 

eksplicirana v etičnem kodeksu, 

‒ ker uporablja svoje strokovno znanje v nerutinskih situacijah, je za opravljanje 

njegovega dela bistvena svoboda pri sprejemanju samostojnih odločitev, 

‒ prek profesionalnih organizacij močno vpliva na oblikovanje ustrezne javne politike, 

ima precejšen nadzor nad uresničevanjem profesionalne odgovornosti in visoko 

stopnjo avtonomije v odnosu do države, 

‒ zaradi dolgotrajnosti usposabljanja za profesijo, odgovornosti, ki jih ima, in 

usmerjenosti h klientu je nagrajen z velikim ugledom in visokim plačilom (Hoyle, 

1980). 

Podobne lastnosti klasične definicije, kaj je profesija, navajata tudi Hargreaves in Fullan 

(2012) in dodajata: 

‒ skupne standarde prakse,  

‒ monopol nad storitvijo, ki jo zagotavljajo,  

‒ samoregulacija vodenja, discipline in samorazrešitve,  

‒ zaveza h kontinuiranemu učenju in profesionalnemu razvoju.  

Da ugotovimo, ali je neko delo profesija, ga primerjamo s takšnim ali podobnim modelom 

profesije. Večjemu številu meril kot ustreza določeno delo, prej ga štejemo med profesije. 

Seveda pa je treba ob tem upoštevati, da je vprašljiv že sam takšen model. Hoyle (1980) 

navaja, da je veliko kritik na potek izobraževanja učiteljev, in sicer na njegovo dolžino, 

vendar se to spreminja. Minimalna skupna dolžina začetnega izobraževanja učiteljev v Evropi 

je večinoma med štirimi in šestimi leti. V sedemnajstih državah je najnižja raven izobrazbe za 

poučevanje pridobljen magisterij stroke (7. raven), kamor spadamo tudi mi. V petnajstih 
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državah je zahtevana 6. raven izobrazbe in le v šestih državah traja začetno izobraževanje 

učiteljev tri leta, v Luksemburgu pa celo sedem let. Prav tako je problem v raziskovanju in v 

relaciji med teorijo in prakso. V minulih tridesetih letih se je na teh področjih marsikaj 

spremenilo, zagotovo v smislu večje profesionalizacije učiteljskega poklica. Hoyle (1982) 

vidi vzrok za oddaljevanje poučevanja od statusa profesije v tem, da profesionalni razvoj 

učiteljev ne ustreza prevladujočim modelom profesionalizacije, ki ima svoje začetke v 

zgodovini poklicev, kot sta medicina in pravo. Zato je malo verjetno, da se bo status izboljšal, 

razen če poučevanje postane nov model profesije (Hoyle, 1982). 

Erčulj (2009) navaja, da učiteljski poklic ustreza večini zahtev, ki opredeljujejo profesijo. Po 

mnenju avtorice smo morda šibkejši na področju poklicne identitete (ni učiteljske zbornice oz. 

strokovnega združenja, ki bi odločalo o strokovnih problemih). Verjetno se učitelji počutijo 

tudi premalo avtonomni, še pomembnejše pa je za Erčuljevo vprašanje poklicne etike. 

V obsežni raziskavi Work Importance Study so skušali raziskati splošne dejavnike, ki 

najmočneje vplivajo na vrednotenje dela, ne glede na lokalno politično ureditev, šolski sistem, 

spol, raso, kulturo … (Super, Šverko, 1995, po Javrh, 2008). V raziskavi, ki je zajela 11 držav 

vseh celin, je bilo ugotovljeno, da so glavni dejavniki, ki delu določajo pomen oziroma 

vrednost, univerzalni in stabilni, to so: delovne vrednote, predanost delu in odtujenost od dela 

(Šverko in Vizek-Vidović, 1995, po Javrh, 2008). 

Težnja učiteljev za profesionalnim življenjem, ni dan pojav, ampak izbojevan. Zaznamuje boj 

za preimenovanje dela učiteljev s strani vlade, upraviteljev, poklica in učiteljev samih. Doseči 

enakopravnost profesionalnega življenja, ni enostavno.« (Hargreaves in Goodson, 1996, str. 

4) 

Hargreaves in Fullan (2012) navajata pomembnost, da se učiteljski poklic vsepovsod razume 

kot profesijo in se konstantno razvija kot profesija. Za primer profesije navajata učiteljski 

poklic na Finskem, ki ni samo sistem z visokimi dosežki učencev na svetu, njegova odlika se 

kaže tudi v najmanjših razlikah med otroki revnih in bogatih družin. Učiteljski poklic na 

Finskem je atraktiven in zaželen, ima visok status in prispeva k ekonomski blaginji, kulturni 

ustvarjalnosti ter socialni pravičnosti. Plače učiteljev so zadovoljive. Delovni pogoji in 

sredstva so ustrezni, šole so dobro opremljene in, učitelji (tako kot drugi profesionalci) 

uživajo precejšnje zaupanje in avtonomijo. Učiteljski poklic je visoko konkurenčen in 
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privablja dijake z visokimi dosežki. Za opravljanje poklica se zahteva magistrska raven 

izobrazbe. Profesionalni razvoj posameznega učitelja je povezan s potrebami šole kot učeče se 

skupnosti (prav tam, str. 81).  

2.2 Opredelitev pojmov  

2.2.1 Opredelitev pojma profesije 

Javrh (2008) pravi, da je poklicna pot proces rasti in učenja vse od otroštva naprej. Kariera pa 

je tisti del te poti, ko je posameznik aktivno vključen v delovne procese. »Kariera je 

definirana kot vzorec z delom povezanih izkušenj, ki se razteza skozi posameznikovo 

življenje.« (Greenhaus, 2000, str. 8–9, po Javrh, 2008) Ne zahteva pa se, da bi bila 

posameznikova delovna vloga po naravi profesionalna/strokovna, da bi bila stabilna znotraj 

ene zaposlitve ali da bi jo označeval vertikalni pomik po lestvici. Je tako široka, da vsakega 

posameznika, ki je vključen v aktivnosti, povezane z delom, pojmuje kot tistega, ki oblikuje 

kariero (Javrh, 2008). Zato se bomo bolj kot na kariero osredotočili na pojem profesije, ki pa 

zajema profesionalno in strokovno ravnanje posameznikov. 

Izraz profesija se uporablja tako opisno (descriptively) kot predpisano (prescriptively) (Hoyle, 

1982). Opisna uporaba temelji na predpostavki, da imajo profesije izrazite značilnosti, ki jih 

razlikujejo od drugih poklicev (prav tam). Raziskovanje profesije kot opisne kategorije ima 

najmanj 70-letno zgodovino. Splošni pristop je bil poskusiti, identificirati značilnosti 

poklicev, kot sta medicina in pravo – tradicionalno označeni profesiji – ki se razlikujejo od 

drugih poklicev. Tisti poklici, ki dosegajo samo nekatere kriterije so polprofesije, navidezne 

profesije, pojavljajoče se profesije, pravi Hoyle. Po drugi strani se predpisana uporaba 

termina profesija uporablja za ugodno pozicijo za izboljšanje statusa, nagrajevanja in delovnih 

pogojev ter kot sredstvo za doseganje želenega položaja (Hoyle, 1982).  

Če nam kdo reče, ti si pa pravi profesionalec, razumemo besede kot nekaj pozitivnega. 

Sporočevalec meni, da se res razumemo na področje, ki smo se mu posvetili, razen če ni teh 

besed povedal v ironičnem smislu. V SSKJ-ju je izraz profesionalec razložen kot poklicno 

ukvarjanje s čim, poklicna dejavnost, strokovno dobro opravljanje kakega dela. 

Profesionalizacija pa je pojav, da postane kaj poklicno. Pojem profesionalizacije bomo 

podrobneje opredelili v svojem poglavju. 
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2.2.2 Opredelitev pojma profesionalizma 

Profesionalizem vključuje lastnosti, standarde, obnašanje in metode profesij (Webster's third 

new international dictionary). 

Profesionalizem pomeni imeti teoretična in praktična znanja in mnenja v dani oblasti, biti 

profesionalno neodvisen, imeti sposobnost sprejemati odločitve na osnovi dobrega 

poznavanja fenomena, predvideti posledice takšnih odločitev in kritično ocenjevati aktivnosti, 

ki so bile izpeljane (Burke, po Torres, 2000). 

»Učiteljev profesionalizem je opredeljen s pravo kombinacijo veščin, modrosti in 

strokovnosti v določenem, spremenljivem okolju razreda in je sposobnost, sprejemati 

neomejene odločitve v takih okoliščinah.« (Fullan in Hargreaves 2000, str. 32) Odločitve o 

disciplini, vodenju razreda, pravičnosti svobodi učencev ali posredovanju in pomoči učitelja 

zajemajo zelo zapletene družbene, filozofske, psihološke in moralne sodbe, za katere pa je 

zelo malo zapisanih jasnih pravil, ali pa jih sploh ni. Poleg tega mora učitelj sprejemati še 

sprotne  odločitve  v zapleteni dinamiki dogajanja v učilnici.  

Profesionalizem po Hoyle (1980) pomeni zavezo med člani poklica, ki je usmerjena v 

povečanje profesionalnega statusa s pomočjo združenj in sindikatov in pomeni prednost oz. 

določene koristi tako za kliente kot za pripadnike določenega poklica. Ima veliko skupnega s 

sindikati.   

Hoyle (1980) tako razlikuje med omejenim in razširjenim profesionalizmom. Z omejenim 

misli na strokovnost, ki je intuitivna, osredotočena na razred in izhaja iz izkušenj in ne toliko 

iz teorije, pri razširjenem pa učitelj primerja svoje delo v razredu z drugimi, sistematično 

evalvira svoje delo, bere strokovno literaturo in se sproti izobražuje znotraj svojega poklica. 

»Poučevanje vidi kot racionalno aktivnost, ki jo je možno izboljšati z raziskovanjem in 

razvojem«. (Hoyle, 1980, str. 49) 

Omejeni profesionalizem ni slaba stvar, vendar ga je pri učiteljih treba nadgraditi v razširjeni 

profesionalizem. Na primer: dobri učitelji so v poklicnem smislu »omejeni«, zavzemajo se za 

učence kot za posameznike, vendar delajo intuitivno, imajo sicer določeno teoretično podlago, 

ki jo poskušajo prilagoditi dejanskemu stanju v razredu. Vendar ni poudarka na refleksiji, 
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evalvaciji in načrtnem spreminjanju lastne pedagoške prakse, kar je značilnost razširjenega 

profesionalizma ali kot pravita Niemi in Kohonen (1995, po Valenčič Zuljan, 1999) novega 

profesionalizma. Helsby in McCulloch (1996) pa pravita, da se profesionalizem nanaša na 

učiteljske pravice in obveznosti, da se določijo njihove naloge v razredu. To je na način, s 

katerim se učitelji razvijajo, pogajajo, uporabljajo in kontrolirajo svoje znanje. Za Englunda 

(1996) je profesionalizem pedagoški projekt, ki ga skrbi notranja kakovost poučevanja kot 

profesije. Ukvarja se z vprašanji, kakšne kvalifikacije in zahtevane sposobnosti, katere 

kompetence so potrebne za uspešno izvrševanje/opravljanje poklica/poučevanja. Pravi, da 

profesionalizem opredeljuje kvaliteto človekove profesionalne prakse. Profesionalizacija in 

profesionalizem sta povezana koncepta, ki se na poseben način soočata pri oblikovanju 

izobraževanja učiteljev. 

Sedanje debate o učiteljskem profesionalizmu in profesionalizaciji po Hargreavsu in 

Goodsonu (1996) odkrivajo najmanj pet različnih pogledov, kaj pomeni biti profesionalec: 

klasični, fleksibilni, praktični, razširjeni, kompleksni in postmoderni profesionalizem, ki jih 

bomo v nadaljevanju podrobneje opisali. 

Klasičen profesionalizem 

Pravo in medicina sta primera klasičnega profesionalizma, s katerima so se hoteli učitelji 

primerjati. Po teh dveh poklicih so se oblikovali kriteriji: 

‒ osnovno specializirano znanje, 

‒ močno služenje etiki z obvezo se srečevati s klientovimi potrebami, 

‒ samonadzor ali nadzor kolegov raje kot zunanja birokratična kontrola, 

‒ etični kodeks, 

‒ standardi prakse. 

Pri primerjanju s temi kriteriji so učitelji samo »delno profesionalizirani«, pravita Hargreaves 

in Goodson (1996). To pa zato, ker so raziskave pokazale, da se učitelji pri svojem delu v 

večji meri naslanjajo na praktične izkušnje in ne na znanstvene teorije.  

Po mnenju Hargreaves in Goodson (1996) bi se za večjo profesionalizacijo moralo redefinirati 

osnovno znanje za izvajanje učiteljeve temeljne poklicne vloge – poučevanja. Zajemalo naj 

bi: skupek predpisanega znanja, spretnosti, tehnologije, etičnosti in nagnjenj kolektivne 
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odgovornosti. Eksperti se namreč od novincev ločijo v načinu vodenja razreda, v stopnji 

zavestnosti učiteljevih odločitev in ravnanj, v stopnji predelanosti lastnih izkušenj in 

zmožnosti predvidevanja dogajanja v razredu ter v usmerjenosti učiteljevega ravnanja in 

razmišljanja (Kagan, 1992, po Valenčič Zuljan, 2012).  

Po sistematični primerjavi poučevanja z medicino (Soder, 1990 po Hargreaves in Goodson, 

1996) so prišli do zaključkov, da poučevanje ne more doseči visokega statusa medicine, tako 

da bi se sledilo medicinskemu modelu profesionalizacije. Njihov (zdravniški) monopol nad 

storitvami ustvarja odvisnost med njihovimi klienti.  

Hargreaves in Goodson (1996) opozarjata, da je treba paziti, da ne bi zaradi sebičnega 

prizadevanja po profesionalizaciji spodkopavali resnični profesionalizem (zavezanosti h 

kvaliteti opravljene storitve) in širše ideale, za katere učitelji trdijo, da jih vključujejo. 

Fakultete, ki izobražujejo učitelje, so se želele po statusu primerjati z ostalimi fakultetami, 

zato se je njihovo poslanstvo marsikje spremenilo od primarnega ukvarjanja z vprašanji 

poučevanja k ukvarjanju s problemom statusa. Poučevanje, ki temelji zgolj na strokovnem, 

pedagoškem in didaktičnem znanju, postavlja v ospredje znanje, ki je za določene skupine 

npr. za revne otroke, otroke rasnih manjšin in delavskih razredov, mnogokrat manj 

pomembno, premalo pa je izpostavljena skrb in zavezanost za dobrobit učencev, kar bi moralo 

biti v ospredju učiteljske profesije (in za marsikaterega učitelje tudi je tako).  

Fleksibilen profesionalizem 

Spodbuja kulturo sodelovanja oziroma zamisel o deljenju profesionalnih spoznanj učiteljev 

znotraj določenih skupin učiteljev ali določenih šol ali predmetnih področij. Vendar so se pri 

izmenjavanju učiteljevih znanj pojavile pomanjkljivosti. Namesto natančnega pregledovanja 

prakse med kolegi, so se nekateri učitelji posluževali bližnjic. Takšni načini pa so bili pogosto 

kontrolirani s strani birokratov. Hargreaves in Goodson (1996) sta mnenja, da so lokalne 

skupnosti učiteljev (ki si postavijo svoje standarde in ki se lahko takoj uporabijo v praksi) 

pogon za izboljšanje profesionalizma v poučevanju. Kajti profesionalni standardi in potrebe 

ne bodo isti za osnovnošolske, srednješolske učitelje, učitelje privatnih šol, učitelje športne 

vzgoje ali matematike … Seveda se pojavi strah pred razdrobljenostjo učiteljev, vendar pa 

širši profesionalni cilji postanejo bolj nedosegljivi.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

15 

Če bi profesionalizem razumeli zgolj kot lokalno zadevo, bi še bolj izstopala razdrobljenost, 

kar zagotovo ne bi vodilo k povečani profesionalni identiteti in profesionalizmu. 

Praktični profesionalizem 

Poskuša dati dostojanstvo in status posameznikovemu praktičnemu znanju in presojanju, ki ga 

imajo ljudje pri svojem delu. Učitelj ima lastno praktično znanje o kurikulumu, materialih, 

razvoju, predmetu, strategijah poučevanja, razredni klimi, starših … Posebej pomemben je 

pojem reflektivna praksa (Hargreaves in Goodson 1996). Podrobneje bomo refleksijo 

opredelili v svojem poglavju.  

»Debata o praktičnem in reflektirajočem profesionalizmu nasprotuje intelektualni zahtevi po 

univerzitetnem, znanstvenem znanju kot osnovi za učiteljevo profesionalizacijo.« (Hargreaves 

in Goodson 1996, str. 12) Avtorja nadalje navajata, da: 

‒ Vse učiteljevo praktično znanje ni izobraževalno koristno/prikladno ali družbeno 

vredno. 

‒ Pravilna osnova je odvisna od znanja, v kakšen kontekst se prenese, namen, s katerim 

je tja postavljen, in obseg, o katerem učitelji reflektirajo, izpopolnjujejo. 

‒ Promoviranje praktičnega profesionalizma lahko učitelje spelje stran od širših, 

moralnih družbenih projektov in obveznosti. 

Praktični profesionalizem je sicer lahko pomemben pri opredeljevanju, kaj naj bi pomenilo 

biti profesionalen kot učitelj, vendar je ob tem treba paziti, da ne bi prišlo do 

deprofesionalizacije.  

Razširjeni ali novi profesionalizem 

Hargreaves (1994) navaja kriterije novega profesionalizma (naslednika starega 

profesionalizma): nove oblike odnosov s kolegi, študenti, starši. Ni toliko poudarka na 

avtonomiji in avtoriteti. Zahteva pa se bolj specifična opredelitev vlog in odgovornosti. 

Sodelovanje, kolegialno učenje in treniranje, timsko delo, družabništvo, mentorstvo, 

profesionalni razvoj, in osredotočenje na rezultate so za Davida Hargreavesa znamenja 

novega profesionalizma. 
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Hoyle (1974, po Hargreaves in Goodson 1996) razlikuje med omejenim profesionalizmom, 

za katerega je značilno, da spretnosti izhajajo iz izkušenj, učiteljeva perspektiva je omejena na 

sedaj in tukaj, razredni dogodki so dojeti v izolaciji, učitelji so introspektivni glede metod, 

cenjena je individualna avtonomija, omejeno vključevanje v neučiteljske profesionalne 

aktivnosti ter branje profesionalne literature in razširjenim profesionalizmom, kjer si učitelji 

pridobijo spretnosti na osnovi izkušenj in teorije, učiteljeva perspektiva se razprostira izven 

razreda, razredni dogodki so dojeti v relaciji do drugih pojavov na šoli, učitelji razvijajo svoje 

spretnosti poučevanja s primerjanjem z ostalimi, velik poudarek je dan na profesionalnih 

aktivnostih ter branju profesionalne literature. Za razširjeni profesionalizem je značilno tudi, 

da izobraževanje na delovnem mestu prinaša teoretične in tudi praktične izkušnje ter da je 

poučevanje bolj racionalna kot intuitivna aktivnost. 

Hargreaves in Goodson (1996) opozarjata, da včasih izobraževalne reforme po svetu pri 

razširjenem profesionalizmu pripeljejo do »napihnjenega profesionalizma«, kjer so učitelji 

preobremenjeni z novimi obveznostmi, da izgorevajo od dela in preobremenitev. Ker imajo 

učitelji toliko dela s sodelovanjem z učitelji, kolektivnim načrtovanjem, razvojem sodelavcev 

lahko pride do zanemarjanja njihove temeljne naloge poučevanja.  

Podobno Terhart poudarja, da je kvalificirano poučevanje temelj poklicne kompetence. 

Zaveda se, da je potrebno za poklicni razvoj veliko več kot le ”dobro poučevanje”. »Potrebne 

so socialne in moralne kompetence, kot so sposobnost diagnosticiranja in sodelovanja s 

kolegi, starši, ravnateljem, prispevati k razvoju poklicne kulture na šoli ter sposobnost 

opazovati samega sebe in razmišljati o sebi kot učitelju. Učiteljevo kompetentno poklicno 

ravnanje vidi v stalnem prepletanju kognitivne, moralne in praktične dimenzije.« (1997, po 

Valenčič Zuljan, 1999, str. 130) 

Kompleksni profesionalizem 

Vzporedno s spremembami v globalni in nacionalni ekonomiji so se pomembno spreminjale 

tudi spretnosti in odgovornosti učiteljev. Hargreaves in Goodson (1996) se ob tem sprašujeta, 

ali gre za dejanske vsebinske spremembe ali zgolj za večjo administracijo in obremenitev 

učiteljev Je učiteljevo delo postalo bistveno bolj zahtevno in kompleksno ali samo razširjeno 

in preobremenjeno? Zgoraj navedena vprašanja so pomembna za kompleksni 

profesionalizem, ki temelji na argumentih, da naj bi se profesije sodile glede na kompleksnost 
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delovnih nalog, ki jih obsegajo, in da je poučevanje okarakterizirano po visoki stopnji 

kompleksnosti.  

Devaney in Sykes (1998 po Hargreaves in Goodson 1996) pravita, da je šolsko delo zelo 

kompleksno, saj temelji na reševanju problemov, in kooperativnih učnih strategijah.  

Tudi Rowan (1994) ugotavlja, da je poučevanje kompleksno, saj za uspešno opravljeno delo 

zahteva visok nivo formalnega znanja. Profesionalizacija učiteljskega poklica pa lahko uspe 

samo z reformami, ki bi učiteljsko delo naredile še bolj kompleksno kot je dosedanje. Kajti 

ugled in plačilo sta rezultat dejanske kompleksnosti poklica. Povečanje kompleksnosti 

učiteljevega dela pa bi tudi privabilo bolj sposobne novince/ študente. S slednjim se seveda 

strinjamo. V Sloveniji postaja učiteljsko delo vedno bolj kompleksno. Z vsakim šolskim 

letom se učitelju nalagajo nove obveznosti, ob čemer se nam zdi pomembno s prej 

navedenimi pomisleki Hargreavsa in Goodsona razlikovati, v kolikšni meri gre za vsebinske 

in v kolikšni meri za administrativne zadolžitve. Analiza 591 poklicev ameriškega 

gospodarstva je pokazala, da je okoli 75 % vseh poklicev, definiranih v popisu leta 1970, bilo 

po Millerju idr. (1980, po Rowan, 1994) razvrščenih kot manj kompleksnih v primerjavi z 

učiteljskim poklicem (učitelji v osnovni in srednji šoli). Profesija poklica, ki jo merimo z 

relativno kompleksnostjo dela, je odvisna od tega, katero funkcijo raziskujemo. S tega vidika 

je poučevanje posebej kompleksno na področju dela z učenci/študenti/dijaki. Npr. delo 

pravnikov je bolj kompleksno od poučevanja samo v relaciji do dela s podatki in ljudmi. 

Najbolj prestižne in napredne profesionalne discipline zahtevajo višjo stopnjo izobraževalne 

rasti in bolj specifično poklicno/strokovno pripravo kot poučevanje. Tudi delo električarja ali 

slikarja je tako kompleksno ali pa še bolj kot delo učitelja, če ga primerjamo na področju dela 

s stvarmi. Seveda pa je učiteljevo delo bolj kompleksno pri delu z ljudmi. 

Izhajajoč iz navedenega velja poudariti, da je pri primerjavi učiteljskega poklica z drugimi 

poklici treba upoštevati specifične značilnosti poklicnega dela. Zavedati se je potrebno, da 

vsak poklic odlikujejo zaposleni. Če ti jemljejo svoje delo za profesijo, se sami obnašajo kot 

profesionalci, to zagotovo pripomore h kakovosti in ugledu poklica, velja pa seveda tudi 

obratno. 

Prav tako ne smemo spregledati, da so bili podatki omenjene analize zbrani v zgodnjih 1980, 

zato je možno, da so nekatera področja dela, ki so takrat dobila nizko oceno (koordiniranje, 
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posredovanje, kolektivno odločanje), sedaj bolj kompleksna (Rowan, 1994).  

Dejstvo, da je vsebinska kompleksnost dela povezana s statusom poklica in zaslužkom, 

opozarja na to, da je pot do izboljšanja socialnega položaja učiteljskega poklica in da bi se za 

poučevanje odločili sposobni dijaki, v tem, da postane učiteljevo delo bolj kompleksno (prav 

tam). Rowan tako navaja dva pristopa h kompleksnejšemu poučevanju: 

Učiteljsko delo bi postalo bolj kompleksno, če bi učitelji opravljali različne funkcije. Podatki 

kažejo, da povprečen učitelj ne opravlja koordinacijske funkcije v šoli, ne svetuje drugim v 

šoli in nima dodeljene naloge, da bi soustvarjal novo znanje.  

Drugi pristop za povečanje kompleksnosti učiteljevega dela bi bil ta, da se zviša nivo 

zahtevane izobrazbe.  

Kot smo že v poglavju učiteljski poklic kot profesija navedli, je po podatkih Eurydice 

minimalna skupna dolžina začetnega izobraževanja učiteljev v Evropi večinoma med štirimi 

in šestimi leti.   

Zagotovo pomeni ključ do izboljšanja učiteljskega profesionalizma družbeno priznavanje 

kompleksnosti učiteljevega poklicnega dela, pri čemer je treba kompleksnost učiteljevega dela 

presojati širše, ne samo na teh področjih, ki jih navaja Rowan, ampak tudi v celi paleti 

poklicnih spretnosti, ki jih mora učitelj obvladati pri vodenju pouka. 

Postmoderni profesionalizem 

Kaj naj bi učiteljev profesionalizem v kompleksni, postmoderni dobi pomenil? 

Hargreaves in Goodson (1996) navajata sedem principov postmodernega profesionalizma: 

− Večje možnosti in tudi odgovornosti posameznega učitelja za izvajanje diskretnih 

presoj o problematiki poučevanja, kurikuluma in skrbi za učence. 

− Priložnosti in pričakovanja za delovanje z moralnimi in socialnimi motivi in 

vrednotami, ki jih učitelji poučujejo. 

− Nujnost sodelovanja s kolegi. 

− Zaposlitvena heteronomija (odvisnost od drugih) je boljša kot samozaščitna 

avtonomija. Učitelji odprto sodelujejo s starši in učenci.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

19 

− Obveznost po aktivni skrbi (zavzemanju za posameznika) in ne samo neškodljivem 

poučevanju. Profesionalizem mora priznavati in podpreti emocionalno kot tudi 

kognitivno raven poučevanja. 

− Samousmerjeno raziskovanje in želja po nenehnem razvoju, ki je povezano z 

učiteljevimi močnimi področji in njihovo prakso. 

− Ustvarjanje in prepoznavanje kompleksnih nalog, ki so primerno ovrednotene s 

statusom in plačilom. 

V prihodnjih letih lahko pride do deprofesionalizacije ali pa do napredka pri profesionalizaciji 

učiteljskega poklica. To pa je po mnenju Hargreaves in Fullan (2012) odvisno od tega, katero 

pot bomo izbrali pri razumevanju učiteljev in poučevanja – kaj pomeni poučevati kot 

profesionalec. Avtorja navajata, »da je napačna pot v pričakovanju, da naj javni sektor in 

posledično učitelji plačajo ceno svetovne finančne krize. Prav tako je napačno plačevanje 

učiteljev po dosežkih njihovih učencev. In kot tretje je napačna pot v poenostavljanju 

poučevanja, ki se kaže v različnih oblikah: v zmanjševanju učiteljeve presoje in 

profesionalizma,  s tem da lahko poučujejo manj kvalificirani ljudje,  v zoženju učnih načrtov, 

v obračanju na tehnologijo, v predpisovanju inštrukcij, v poučevanju na podlagi testov, v 

ignoriranju kulturne in jezikovne razlike, v tretiranju učiteljev kot zgolj posrednikov vladnih 

politik, v omejevanju zmogljivosti učiteljev, da se odzivajo na različne potrebe svojih 

učencev. Za navedeno ni potrebno dolgo izobraževanje učiteljev ali celo magisterij. Dovolj so 

že cenejše alternativne poti do certifikatov za poučevanje. Strinjamo se z avtorjema, ki  

poudarjata, da ob majhnem vložku ne moreš pričakovati velikega dobička.« (prav tam, str. 6).  

Edina prava pot je v zavedanju, da potrebujemo najboljše učitelje od najboljših, ne samo 

zadosti poceni in dovolj dobre. Namreč visoko kvalificirani učitelji in prav takšno poučevanje 

je velika naložba in dolgoročno investiranje v razvijanje človeškega kapitala od zgodnjega 

otroštva do odraslosti, da bodo naslednje generacije uživale koristi ekonomske produktivnosti 

in socialne kohezije (Hargreaves in Fullan, 2012). Največje bistvo prav tako ni v večjih 

finančnih vložkih, manjših razredih, spremenjenih učnih načrtih, temveč v procesih 

pridobivanja najboljših kandidatov za učitelje in v njihovem ohranjanju v poklicu. Da so 

učenci deležni kakovostnega poučevanja, je pomembno, da so učitelji zelo predani svojemu 

delu, da so se vseskozi pripravljeni razvijati, da so spodobno plačani, da dobro sodelujejo s 

sodelavci in se med sabo podpirajo ter izboljšujejo in da so zmožni učinkovitega presojanja, 

na podlagi vseh svojih izkušenj in sposobnosti. Tako boljšo vizijo za prihodnost učiteljskega 
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poklica vidita avtorja v ideji, ki temelji na profesionalnem kapitalu. To dolgoročno naložbo v 

kakovost poučevanja uporabljajo države, ki imajo najvišje razvito ekonomijo in izobraževalni 

sistem v svetu (prav tam). 

J. Erčulj (2009) opozarja, da v deprofesionalizacijo učiteljevega dela vodi nekakšen 

pesimizem, povezan z vse večjo standardizacijo izobraževanja. Zato se zdi logična težnja po 

celovitih, celo pragmatičnih spremembah v izobraževanju, kar hkrati pomeni postavljanje 

novih temeljev učiteljevega profesionalizma. 

2.2.3 Opredelitev pojma profesionalizacija  

Hoyle (1982) meni, da je profesionalizacija običajno razumljena kot nekaj, kar se nanaša na 

proces, v katerem poklic vedno bolj dosega kriterije, ki so pripisani profesiji. (Kriterije smo 

podrobneje opredelili v poglavju Učiteljski poklic kot profesija.) 

V različnih kulturnih okoljih Evropske unije ima pojem profesionalizacija različne pomene, 

zato je R. Bourdoncle (1994) analiziral le-te v različnih evropskih kulturnih okoljih. »V 

razpravah o reformah in izboljšavah izobraževanja učiteljev bi se lahko izognili mnogim 

nesporazumom, če bi upoštevali primerjalne analize tega pojma. Zdi se, da v razpravah 

prevladujejo pojmi profesionalizacije, ki so se izoblikovali v angleško govorečih deželah. Po 

drugi strani pa sta bila glavna kriterija profesionalizacije, kot sta poudarek na »relativni 

pedagoški avtonomiji« (»relative pedagogische Autonomie«) oziroma spoznanje o tem, da so 

za poučevanje nujno potrebni znanstveni temelji znanja, dolgo časa vodilna med načeli za 

izobraževanje učiteljev v skandinavskih in nemško govorečih deželah. Zato se britansko 

dojemanje strokovne avtonomije ne ujema vedno s pogledi v drugih kulturnih okoljih.« (po 

Buchberger idr. 2001, str. 84) 

Po Helsby in McCulloch (1996) profesionalizacija označuje probleme statusa, ki jih 

raziskujejo zgodovinarji in sociologi. To vključuje še posebej prizadevanje učiteljev, da bi bili 

javno priznani kot profesionalci, in prav tako učiteljskih združenj in sindikatov, da bi 

poučevanje uveljavili kot priznano profesijo, tako kot sta medicina in pravo. Tudi Englund 

(1996) profesionalizacijo označuje kot sociološki projekt, ki se povezuje z avtoriteto in 

statusom učiteljske profesije. Je merilo socialne moči in avtoritete delovne skupine. Ko je 

Hoyle leta 1980 razlikoval med profesionalizacijo in profesionalizmom, je prav tako 
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profesionalizacijo razumel kot skrb za dvigovanje statusa poklica.  

Profesionalizacija ima po Hoylu (1980) ima dve glavni dimenziji, ki sta lahko tesno povezani 

ali pa tudi ne: izboljšanje statusa poklica (tako da se čim bolj približajo kriterijem, ki 

označujejo idealen tip profesije, če že ima status profesije, pa skuša obdržati ali še povečati 

privilegiran položaj) in izboljšanje prakse (v tem primeru gre za kontinuirano izboljševanje 

znanja in spretnosti oz. profesionalni razvoj). Status se je v preteklosti po mnenju Hoyle 

(1982) nanašal na profesionalizem, spretnosti pa na strokovnost. da je bolj primerno obdržati 

izraz profesionalizacija za proces pridobivanja kriterijev, ki opredeljujejo profesijo (znanje, 

ekskluzivnost, dolžina izobraževanja za poklic, avtonomija, etični kodeks itd.) in 

profesionalni razvoj za proces, v katerem posamezniki izboljšujejo svoje poklicne 

kompetence.  

P. Javrh (2011) opisuje poklicno profesionalizacijo kot vseživljenjski proces, ki se začenja s 

poklicnim usposabljanjem in se krožno nadaljuje z izkustvenim učenjem pri posameznikovi 

poklicni karieri. Pravi, da proces zaznamujejo sodelovanje in kooperatvino učenje, pomoč 

sodelavcev pa tudi spoštovanje lastnega dela in njegova ustrezna predstavitev. Tako je 

poklicni razvoj celosten proces rasti, ki povezuje osebno, socialno in poklicno raven (Javrh, 

2011). 

2.2.4 Opredelitev profesionalnega razvoja učiteljev 

Hoyle (1982) definira profesionalni razvoj kot nekaj, kar se nanaša na proces, pri čemer si 

delavec (pripadnik poklica – practitioner) pridobi in izboljša znanje in spretnosti, potrebne za 

učinkovito profesionalno ravnanje. Na splošno se predvideva, da profesionalizacija vključuje 

profesionalni razvoj in da imajo od tega korist klienti. A hkrati Hoyle opozarja, da ne sme 

postati samoumevno, da profesionalizacijo vedno spremlja profesionalni razvoj. Večja 

verjetnost je, da imajo posamezniki ob daljšem izobraževanju več znanja in boljše spretnosti, 

vendar ta povezava ni nujno zagotovljena (Hoyle, 1982).  

Profesionalni razvoj učiteljev M. Valenčič Zuljan (2001, str. 131) definira kot »proces 

signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem (študenti) učitelji osmišljajo in 

razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki 

vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo 
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napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« 

Profesionalni razvoj učitelja opredeljuje P. Javrh (2011) skozi dejavnosti, ki razvijajo 

posameznikove spretnosti, znanje, strokovnost in druge značilnosti učitelja (začetno 

izobraževanje, uvajalni programi, stalno strokovno izpopolnjevanje, nadaljnje usposabljanje v 

delovnem okolju, v najširšem pomenu). Hoyle (1982) skoraj enači profesionalni razvoj z 

usposabljanjem na delovnem mestu. A hkrati mu daje večji pomen in pravi, da ima dva 

namena. Prvi je proces, ki se začne z začetnim izobraževanjem in nadaljuje z usposabljanjem 

skozi celotno kariero učitelja. Drugi vidik pa je, da bi moralo biti znanje in spretnosti v večji 

meri kot pa v preteklosti vsebinsko povezano s problemi, s katerimi se soočajo učitelji (Hoyle, 

1982).  

Guskey (2000) definira profesionalni razvoj kot proces, ki vključuje tiste aktivnosti, ki 

povečujejo profesionalno znanje, spretnosti in odnos izobraževalcev, tako da lahko ti 

izboljšujejo učenje učencev. V nekaterih primerih vsebuje tudi izobraževanje, kako 

preoblikovati izobraževalne strukture in kulturo. »Je ekstremno pomembno prizadevanje in 

bistvenega pomena za izobraževanje, da napreduje kot profesija.« (Guskey, 2000, str. 16). 

Spodbujanje profesionalnega razvoja je v središču vsakega sodobnega predloga za izboljšanje 

izobraževanja. Ne glede na to, kako so šole oblikovane ali preoblikovane, strukturirane ali 

prestrukturirane, je osvežitev strokovne usposobljenosti uslužbencev bistvena za izboljšanje 

izobraževanja (Guskey in Huberman, 1995). Profesionalni razvoj je proces, ki je vedno 

usmerjen k določenim ciljem oz. načrtovan z določenim namenom, ki poteka kontinuirano in 

je sistematičen (Guskey, 2000). 

»Profesionalni razvoj učiteljev je ključni mehanizem za izboljšanje poučevanja v razredu in 

dosežkov učencev.« (Ball in Cohen, 1999; Cohen in Hill, 2000; Corcoran, Shields in Zucker, 

1998; Darling-Hammond in McLaughlin, 1995; Elmore, 1997; Little, 1993; National 

Commission on Teaching and America's Future, 1996, po Yoon idr., 2007) Kljub zahtevam in 

pričakovanjih po nenehnem profesionalnem razvoju učiteljev obstaja po mnenju Yoon idr. 

(2007) pomanjkanje programov, ki bi k profesionalnemu razvoju učiteljev prispevali. 

Predvsem se kritizira pogostnost enkratnih, enodnevnih delavnic, ki naredijo učiteljski 

profesionalni razvoj velikokrat intelektualno površen, nepovezan z globljimi problemi učnega 

načrta in poučevanja, razdrobljen in nezdružen (Ball in Cohen, 1999, po Yoon idr., 2007).  

Kot poudarja Jävinen (1995, po Niemi, Kohonen, 1995, po Javornik Krečič, 2008), je 
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profesionalni razvoj učitelja vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje skozi poklicno 

pot. Dodiplomsko izobraževanje učiteljev mora biti kakovostno, da bo omogočalo dobro 

podlago za proces nadaljnje rasti.  

V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev (Buchberger idr., 2001) izpostavljajo, da mora 

kakovostno izobraževanje učiteljev biti med vodilnimi motivi izobraževalne politike. V 

državah članicah Evropske unije je izobraževanje učiteljev različno organizirano. Podatki 

namreč kažejo, da na programe izobraževanja učiteljev močno vplivajo zlasti podobne 

tradicije in skriti kurikuli, kar pa je lahko tudi prednost (prav tam). Prav tako navajajo, da se 

je trajanje programov začetnega izobraževanja učiteljev podaljšalo in prešlo na fakultete in 

univerze ter da so pogoji za vpis v izobraževanje učiteljev čedalje strožji. V mnogih državah 

so vpeljali nove sisteme začetnega izobraževanja učiteljev za osebe s posebnimi potrebami in 

za poklicno izobraževanje. Mnogi programi so postali bolj formalizirani, pri čemer sta 

standardizacija in racionalizacija jasno vidni. Povezave med programi izobraževanja učiteljev 

in šolskimi kurikuli so postale tesnejše. Mnogim programom so dodali več za poklic 

pomembnih predmetov (več študija pedagoških ved in praktičnih vsebin). V nekaterih 

državah članicah Evropske unije se je zmanjšalo razlikovanje med izobraževanjem različnih 

vrst učiteljev ter različnimi institucijami in njihovimi programi. Med njimi se je povečala 

prehodnost. »Nedvomno so modifikacije in reforme izobraževanja učiteljev, ki izhajajo iz 

poudarjene profesionalizacije, pripeljale do velikega števila izboljšav in vse večjih 

sprememb.« (Buchberger idr. 2001, str. 36) Vendar na podlagi dosedanjih analiz ugotavljajo, 

da bo obsežnejša reforma izobraževanja učiteljev neizogibna. 

Po mnenju B. Marentič-Požarnik (1987) se razprave, ki spremljajo reforme izobraževanja 

učiteljev, premalokrat posvečajo bistvenemu vprašanju, ki je, kakšni so danes cilji 

izobraževanja učiteljev za vse zahtevnejšo vlogo na stopnji osnovne in tudi srednje šole in 

kako se mora zaradi tega spremeniti in izpopolniti njihovo usposabljanje. Prevladujejo pa 

razprave o tem, ali je za prihodnjega učitelja pomembno predvsem poznavanje stroke, ali in 

koliko tudi znanja iz pedagoško-psiholoških predmetov, specialnih didaktik, splošnih 

družboslovnih znanj in strnjene pedagoške prakse. Avtorica predvsem poudarja pomembno 

vlogo načinov izobraževanja učiteljev. »Metode, oblike dela, odnosi, v katerih poteka 

poučevanje, tu niso le pot ali način pridobivanja strokovnih znanj in usposobljenosti, kot je to 

pri visokošolskem študiju za druge poklice, ampak pomenijo hkrati tudi model poznejšega 

didaktičnega ravnanja, ki si ga učitelj bolj ali manj zavestno pridobi in ki nanj pogosto bolj 
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odločilno vpliva kot »nauki« o dobrem poučevanju, ki jih je slišal med študijem ali pozneje.« 

(Marentič-Požarnik, 1987, str. 21) Kot primer navaja, da če večina študija poteka v obliki 

predavanj in reproduktivnih izpitov, v hierarhičnih odnosih med profesorji in prihodnjimi 

učitelji, če ta nikoli ni imel priložnosti sam ali s kolegi oblikovati kakega projekta ali 

raziskovati, potem bo stežka aktiviral in navduševal svoje učence ali zapustil ustaljene tirnice 

frontalne učne oblike. Haller in Kayser (1980, po Marentič-Požarnik, 1987) hočeta v 

izobraževanju učiteljev uveljaviti temeljno predpostavko: kakor se učiš, tako tudi poučuješ. 

Tudi v priporočilih Unesca iz leta 1975 lahko beremo, da je učitelje treba izobraževati na take 

načine, kot pričakujemo, da jih bodo uporabili v delu s svojimi učenci (Franković, 1979, po 

Marentič-Požarnik, 1987). Pomen metod v izobraževanju učiteljev je še bolj odločno 

poudarila Unescova evropska regionalna konferenca deset let pozneje. »Na splošno je 

priznano, da bo postalo visoko šolstvo bolj učinkovito, če bodo tisti, ki tam poučujejo (in 

hkrati usposabljajo prihodnje učitelje), poleg visoke znanstvene oziroma metodološke 

kompetentnosti na svojem strokovnem področju dobro obvladali tudi sodobne metode 

posredovanja znanj. Zaradi tega univerze in druge visokošolske institucije v Evropi pospešeno 

razvijajo visokošolsko pedagogiko.« (Marentič-Požarnik, 1986, po Marentič Požarnik, 1987, 

str. 22). Avtorica še poudarja, da s tem ko poudarja pomen metod, ne pomeni, da zanemarja 

pomen vsebin. Vsekakor izobraževanje učiteljev obsega vsebinsko oziroma strokovno znanje, 

splošno pedagoško znanje, psihološko znanje, specialnodidaktično, kurikularno in praktično 

znanje (Marentič Požarnik, 1991, 2000). 

No Child Left Behind Act of 2001 so postavili pet kriterijev, kakšno naj bi bilo zelo 

kvalitetno profesionalno izobraževanje: 

‒ Da je nepretrgano, intenzivno in osredotočeno na vsebino, kajti le v tem primeru ima 

pozitiven in trajen učinek na učiteljevo poučevanje. 

‒ Da je usklajeno in povezano s predpisanimi izobraževalnimi standardi, učnimi načrti 

in ocenjevanjem. 

‒ Da izboljšuje in povečuje učiteljevo znanje o predmetu, ki ga poučuje. 

‒ Da učitelje seznani, da razumejo učinkovitost izobraževalnih strategij, ki izhajajo iz 

znanstvenega raziskovanja. 

‒ Da je redno vrednoteno, kakšne učinke ima na učinkovitost učiteljev in dosežke 

učencev (Yoon idr., 2007). 

Glede na to, da učitelj deluje v vedno težjih okoliščinah (tekmovalnost med učenci, šolami in 
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nacionalnimi šolskimi sistemi, uveljavljanje tržnih mehanizmov, finančne racionalizacije, 

centralizacije odločanja o kurikulih in standardih znanja), terjajo ti višjo stopnjo 

profesionalnosti – zmožnost poglobljene in situaciji ustrezne strokovne presoje (refleksije) ter 

obvladanja širokega repertoarja metod in pristopov (Marentič Požarnik, 2000). Vidike čimbolj 

kakovostnega izobraževanja učiteljev, ki bi pomagalo razviti potrebno stopnjo 

profesionalnosti, B. Marentič Požarnik (2000) navaja v sedmih tezah: 

‒ Uspešna prenova terja radikalno drugačen pogled na učitelja kot profesionalca. 

(Učitelj je bistveni dejavnik vsakršne globlje pozitivne spremembe v šolstvu, če je 

usposobljen in pripravljen se razvijati.) 

‒ Strokovna avtonomija je osnovna razsežnost učiteljeve profesionalnosti.  

‒ Profesionalni učitelj deluje kot »razmišljajoči praktik« 

‒ Izobraževanje učitelja – razmišljajočega praktika terja drugačno pojmovanje in 

oblikovanje odnosa med teorijo in praktičnimi izkušnjami. 

‒ »Motor« profesionalnega razvoja je analiza neskladij in problematičnih situacij. 

‒ Učitelji učiteljev naj bodo zgled razmišljajočih praktikov. 

‒ Za profesionalno zastavljeno izobraževanje učiteljev morajo biti zagotovljene ustrezne 

okoliščine. 

Schon (1983, 1987, po Marentič Požarnik, 1993) je svojimi deli naredil pomemben premik v 

razmišljanju, kako se ”učijo profesionalci”, oziroma kaj je potrebno, da kdo napreduje od 

začetnika do eksperta. Tudi med učitelji so bile narejene podobne raziskave (Berlimer, 1989, 

Shulman, 1987, po Marentič Požarnik, 1993), kjer je bilo ugotovljeno, da v samem procesu ni 

bistvenih razlik med pripadniki različnih profesij in da lahko spoznanja o učenju učiteljev 

precej črpamo iz splošne teorije o razvoju ekspertize. Tako se Marentič Požarnik (1987) 

zavzema za spremenjeno paradigmo izobraževanja učiteljev, ki naj bo usmerjena v 

oblikovanje »razmišljajočih praktikov«. 

Na spreminjanje vzorcev izobraževanja učiteljev je pomembno vplival tudi t. i. kognitivni 

preobrat, ki je poudaril pomen študentovih in učiteljevih pojmovanj kot bistvene sestavine 

učiteljevega profesionalnega delovanja in razvoja (Valenčič Zuljan, 1999, 2000). »Poklicni 

razvoj na področju učiteljevih pojmovanj zajema spoznavanje, sprejemanje in ponotranjenje 

višjih pojmovanj poučevanja in učenja, ki poteka v procesu izkušenjsko konstruktivističnega 

modela pouka. (Valenčič Zuljan, 2000, str. 45). Avtorica še navaja, da pojmovanja niso 

pomembna le na normativni in sistemski ravni modelov, po katerih poteka izobraževanje 
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učiteljev, ampak tudi (če ne še bolj) na ravni pojmovanj tistih, ki učijo študente – prihodnje 

učitelje. 

Poleg dobro organiziranega visokošolskega izobraževanja učiteljev je potrebno stalno 

dopolnilno izobraževanje učiteljev, od katerega je v veliki meri odvisna učiteljeva nadaljnja 

uspešnost, kvaliteta poučevanja in odnosi z učenci ter zadovoljstvo s poklicem (Marentič 

Požarnik, 1987). Izpopolnjevanje učiteljev lahko prispeva k učiteljevi poklicni avtonomiji, če 

je kvalitetno, raznorodno, če upošteva učiteljeve potrebe in je tudi izvedeno z aktivnimi 

oblikami (delavnic, aktivov, ”kolegialnega” akcijskega učenja) (Marentič Požarnik, 1991)1.  

2.3 Modeli profesionalnega razvoja učitelja 

Proces prehajanja učitelja skozi različna obdobja poklicnega razvoja so znanstveniki 

mnogokrat poskušali pojasniti. Tako je učiteljev profesionalni razvoj opredeljen skozi številne 

teoretične modele: Fuller, Huberman, Javrh, Berliner, Dreyfus, Chickering, Sheckley in Allen, 

Kolb, Fox, Scardamalia in Bereiter, Korthagen, Kagan, Zuzovsky ter Day s sodelavci 

(Valenčič Zuljan, 2012, 2008, 2001, 1999; Valenčič Zuljan idr., 2011; Javornik Krečič, 2008, 

Day idr., 2007). V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti pa tudi pomanjkljivosti modelov 

prej omenjenih avtorjev, predstavili jih bomo v dveh sklopih, in sicer jih bomo glede na 

časovno dimenzijo delili na modele profesionalnega razvoja do leta 2000 in modele 

profesionalnega razvoja po letu 2000. 

2.3.1 Modeli profesionalnega razvoja do leta 2000 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Fullerjevi 

Prva, ki je skušala empirično opredeliti profesionalni razvoj učiteljev, je bila Frances 

Fullerjeva (Valenčič Zuljan, 2012). Učiteljev poklicni razvoj je povezala s spreminjanjem 

učiteljevega razmišljanja o profesionalnih dilemah in skrbeh (Veenman, 1984, po Feiman in 

Floden, 1986, po Valenčič Zuljan, 2012). Tako je nastal trifazni model učiteljevega razvoja. 

                                                
1 Pri nas npr. prav tako Zavod Republike Slovenije za šolstvo ponuja programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki 
večinoma trajajo dan ali dva, odvisno od teme in razpisovalca programa. Veliko več dni pa učitelj nima na razpolago, saj je s 
kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja določeno, da imajo delavci pravico do stalnega strokovnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v trajanju najmanj 5 dni na leto ali 15 dni v treh letih. Na arbitrarno 
postavljeno mejo petih dni opozarja tudi Muršak idr. (2011) in navaja, da ne upošteva resničnih potreb in predvsem nihanj v 
motivaciji in potrebah učiteljev. Kratki programi pa so lahko vprašljivi z vidika učinkovitosti (prav tam). 
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‒ Faza preživetja (od 5 do 6 let) 

Učitelj se v tem obdobju prvič loti vodenja razreda, zato je usmerjen predvsem na svoj 

položaj in vlogo ter na vprašanje ”profesionalnega preživetja” (Valenčič Zuljan, 2012, 

Valenčič Zuljan idr., 2006). Učitelj se tako v prvih letih poučevanja ukvarja predvsem 

z vprašanji o svoji usposobljenosti, ustreznosti oziroma poklicni primernosti in ali bo 

imel pregled ter kontrolo nad učno situacijo (prav tam). Učitelj si prizadeva, da bi 

vzpostavil dobre stike z učitelji kolegi, ravnateljem, učenci, starši (Valenčič Zuljan, 

2012).  

‒ Faza izkušenosti in usposobljenosti  

Za to fazo je značilno, da se učitelj usmeri v sam proces poučevanja, in sicer k 

nalogam poučevanja in razredni situaciji (Valenčič Zuljan, 2012). Učiteljevi 

profesionalni interesi se po Super (Kremer Hayon, 1991, po Valenčič Zuljan, 2012) 

zožijo in konkretizirajo. Učitelji postanejo v tem obdobju bolj prepričani vase, 

oklenejo se rutine, raje imajo tradicionalne metode, napovedljivo in znano, ugotavljajo 

Fessler, Unruh in Turner (Kremer Hayon, 1991, po Valenčič Zuljan, 2012), Vonka in 

Schrasa (Pučko, 1990, po Valenčič Zuljan, 2012) ter Huberman (1992, po Valnečič 

Zuljan, 2012). Za vnašanje novosti v prakso so manj navdušeni, vzroke za strah pred 

inovacijami iščejo v zunanjih dejavnikih. Potreba po medsebojnih stikih in 

skupinskem delovanju učiteljev je manjša.  

‒ Faza vpliva na učence 

Učiteljevo zanimanje se v tem obdobju usmeri na njegov vpliv, ki ga ima na učence. 

Učitelj se poglobi v spoznavanje posameznikov in njihovemu razvoju. Vendar pa malo 

zvemo o načinu učiteljevega dela z učencem in rezultatih pouka (razvoj višjih 

miselnih procesov, notranje, zunanje motivacije, spretnosti učenja itd.). Značilnost 

zrelega učitelja je sposobnost rutinskega vodenja učnega procesa, ki mu omogoči, da 

se lahko osredotoči na posameznega učenca (Valenčič Zuljan, 2012). 

Fullerjeva je svoj prvotno trifazni model nekoliko modificirala in mu dodala še eno fazo, ki se 

nanaša na študente med usposabljanjem na fakulteti. Značilnost te faze je dokaj realistično 

doživljanje učencev, medtem ko študenti učiteljeve vloge ne razumejo preveč jasno (Valenčič 

Zuljan, 2012; Valenčič Zuljan idr., 2006). 

V poznejših raziskavah F. Fuller in Brown (1975, po Kagan, 1992, po Valenčič Zuljan 2012) 

poudarjata, da faze v modelu učiteljevega profesionalnega razvoja niso čiste in tudi ne 
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izolirane. 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Hubermanu 

Huberman je model F. Fuller razvejal in dopolnil. Empirično je Huberman (1992, po Valenčič 

Zuljan, 2012) preveril in postavil razvejan model profesionalnega razvoja učiteljev, v katerem 

je razlikoval med različnimi potmi razvoja. Znotraj modela je predvidel možne različne 

prehode, ki so v shemi prikazani s puščicami. Posebej pomembna zakonitost, ki jo izriše 

Huberamnov model, je »harmonična« in »problematična« pot razvoja učiteljeve kariere, ki 

poteka vsaka po svoji strani modela.  

Leta 
delovnih izkušenj Faza poklicnega razvoja

1-3

4-6

7-18

19-30

30-40

vstop v poklic,
faza preživetja in odkrivanja

poklicna stabilizacija in utrditev

poklicna aktivnost,
eksperimentiranje

vnovična ocenitev 
lastnega dela, negotovost

vedrina
distančni odnosu konservatizem

poklicno slovo

zagrenjenostvedrina
umirjenost

 
Shema 1: Učiteljev profesionalni razvoj po Hubermanu (Huberman, 1992, str. 127; 

Huberman, 1993, po Valenčič Zuljan, 2012) 

Začetna faza učiteljevega profesionalnega razvoja v Hubermanovem modelu je tako kot pri F. 

Fuller in P. Javrh faza preživetja in odkrivanja. Vstop v kariero so Hubermanovi učitelji 

opisovali kot »boleč začetek«, »lahek začetek«, »napredovanje« in »negotova zaveza«. 

Obdobje odkrivanja pa pomeni entuziazem za poučevanje, uživanje v posredovanju znanja, 

ponos ob pripadnosti strokovnemu timu (Humerman, 1993b, po Javrh 2008).  
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Drugo obdobje Huberman poimenuje faza stabilizacije, pri čemer razlikuje med stabilizacijo 

v učiteljevi karieri in pri pouku (Valenčič Zuljan, 2012). V primeru odločitve za kariero 

učitelja gre za kritično točko poklicne identitete – združita se subjektivna izbira, zaveza temu 

poklicu, in administrativno dejanje, formalna zaposlitev. Pri stabilizaciji pri delu pa gre za 

neformalen vstop v poklicno strokovno skupnost. Učitelj ni več nenehno nadzorovan, je bolj 

samozavesten (Huberman, 1993b, po Javrh 2008).  

Tretja faza se deli na dve vzporedni podetapi: 

‒ etapo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja in 

‒ etapo vnovičnega samoovrednotenja, negotovosti (Valenčič Zuljan, 2012). 

Iz sheme je razvidno, da nekateri učitelji iz druge faze poklicne stabilizacije in gotovosti 

preidejo v fazo aktivnosti in eksperimentiranja. Značilnosti te faze so povečana fleksibilnost, 

avtonomnost, učna izkušenost in entuziazem (Valenčič Zuljan, 2012). V fazi poklicne 

aktivnosti in eksperimentiranju so najbolj izraziti trije vidiki učiteljeve profesionalne rasti: 

‒ Učitelj v razredu izvaja manjše eksperimente, preizkuša različne pristope, materiale, 

naloge, počuti se bolj prepričan vase in odgovoren. 

‒ Učitelj se začne zavedati institucionalnih ovir, zato uvaja spremembe. Možna je 

vertikalna mobilnost (npr. postane ravnatelj).  

‒ Učitelja začne vznemirjati bojazen, da bi zapadel v rutino, zato išče nove izzive in želi 

biti vključen v širše projekte (Valenčič Zuljan, 2012; Javrh, 2008). 

Lahko pa učitelji preidejo v drugo etapo, in sicer v vnovično samoovrednotenje in negotovost. 

Fessler imenuje to fazo frustracije in nezadovoljstva (Kremer Hayon, 1991, po Valenčič 

Zuljan, 2012). Obe podetapi tretje faze sta med seboj povezani, tako lahko faza aktivnosti 

preide v fazo vnovičnega samoovrednotenja, monotonije, razočaranja nad inovacijami in 

reformnimi posegi v šolstvu in streznitve (Valenčič Zuljan, 2012).  

Tudi četrta faza ima dve podetapi: 

‒ vedrina in distančni odnosi, 

‒ konservatizem. 

Faza jasnosti, vedrine in odnos distance najpogosteje izhaja iz faze eksperimentiranja, lahko 

pa se pojavi tudi po fazi samoocenjevanja in negotovosti. V to fazo uvrščamo učitelje med 45 
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in 55 leti starosti in imajo med 19 in 30 let delovne dobe. Postopno upadanje energije in 

entuziazma se kompenzira z večjim samozaupanjem in samospoštovanjem (Huberman, 1992 

in 1993, po Valenčič Zuljan, 2012).  

V fazi sproščenosti prevladujejo tri glavne teme: 

‒ zmanjšanje profesionalnega vlaganja, učitelji se opisujejo kot bolj vedri, mirni, 

sproščeni, manj angažirani, manj energični; 

‒ povečana učinkovitost poučevanja, začne se umik iz profesionalnega cikla k družini in 

prostemu času; 

‒ občutek večje sprejetosti samega sebe in poguma nasproti učencu v smislu »vzemite 

me, kakršen sem (Huberman, 1993b, po Javrh, 2008). 

V drugi paralelni fazi, ki jo Fessler imenuje tudi stabilnost in stagniranje, je po njegovem 

mnenju značilno pomanjkanje entuziazma in zmanjšanje profesionalnih ambicij (Kremer 

Hayon, 1991, po Valenčič Zuljan, 2012). Huberman v svoji raziskavi te faze v obdobju od 43. 

do 54. leta starosti, ni neposredno zaznal, temveč jo je bolj opredelil na podlagi drugih 

raziskav. Opozarja pa na povezavo med starostjo in večjo dogmatičnostjo, ki se kaže v 

zmanjšanih profesionalnih ambicijah, večji previdnosti, odpornosti do sprememb in 

skeptičnosti do šolskih reform (Valenčič Zuljan, 2012).  

Tudi v pozni karieri med 55. in 64. letom starosti so možne različne poti izpreganja: 

‒ vedrina, umirjenost, 

‒ zagrenjenost. 

Huberman razlikuje med defenzivnimi in optimističnimi učitelji ter tako loči veder umik 

(preusmeritev energije izven šole, znotraj razreda k bolj konkretnim ciljem), zagrenjen, bolj 

ekstremen umik (že prej se zrcali kot nezadovoljstvo) ter skupino izdanih učiteljev (Valenčič 

Zuljan, 2012).  

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Berlinerju 

»Berliner opredeljuje učiteljev profesionalni razvoj glede na kognicije, ki usmerjajo učiteljevo 

odločanje in ravnanje v razredu (1988, 1992). Pri tem uporablja teorijo shem in empirične 

raziskave kognicij, ki vodijo učitelje začetnike in izkušene učitelje.« (Valenčič Zuljan, 2012) 
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Faza učitelja novinca 

Ta faza traja od enega do dve leti profesionalnega delovanja. Učitelj je osredotočen na 

pridobivanje nekaterih spretnosti poučevanja. Te spretnosti so na ravni nekih splošnih 

receptov, vendar zunaj širšega konteksta (npr. vedno pohvali pravilen odgovor, učenca nikoli 

ne kritiziraj), ki jih skuša učitelj uveljaviti neodvisno od okoliščin. Novinec je tog in 

nefleksibilen (Valenčič Zuljan, 2012; Valenčič Zuljan idr., 2006). 

Faza učitelja začetnika 

Faza traja od drugega do tretjega leta poučevanja. Gre za integracijo posameznikovih izkušenj 

z verbalnim znanjem. Ko učitelj poveže prejšnja znanja in izkušnje ter posamezne sestavine v 

celoto, se epizodično znanje razvije v strateško. Učitelj spozna, da je pomembno pri odločanju 

in ravnanju poznati kontekst (lastnosti učenca, učne razmere itd.) Učitelj v tej fazi še ni 

sposoben ločevati bistvenega od manj bistvenega in običajno še nima razvitega poglobljenega 

občutka odgovornosti za svoja ravnanja, ki je rezultat premišljenega ravnanja in analiziranja 

razmer (Valenčič Zuljan, 2012; Valenčič Zuljan idr., 2006). 

Faza usposobljenega učitelja 

Traja od treh do štirih let profesionalnega delovanja. Učiteljeva ravnanja so zavestna, 

načrtovana in usmerjena k jasnim ciljem. Na podlagi svojih izkušenj razlikuje bistveno od 

manj bistvenega. Za svoja ravnanja je bolj odgovoren, pri tem pa svoje uspehe in spodrsljaje 

doživlja čustveno drugače (z živimi predstavami) ter bolj intenzivno. Vendar pa v ravnanju še 

ni hiter in fleksibilen (Valenčič Zuljan, 2012; Valenčič Zuljan idr., 2006). 

Faza uspešnega učitelja 

Učitelj lahko doseže to fazo po petih letih poučevanja. Njegovo ravnanje začneta usmerjati 

intuicija in znanje. Razmere pri pouku analizira intuitivno in celostno, kar mu omogoča dokaj 

dobro predvidevanje: npr: če nekaj naredim, se bo zgodilo to. Še vedno pa je učitelj pri 

odločanju previden in analitičen (Valenčič Zuljan, 2012; Valenčič Zuljan idr., 2006). 
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Faza eksperta 

Te faze ne dosežejo vsi učitelji. Učiteljevo dojemanje razmer pri pouku je intuitivno in tudi 

njegovo odločanje v običajnih situacijah ni analitično. Poučevanje in učiteljevo ravnanje v 

razredu poteka brez vidnega napora in tekoče. Zavedati se moramo, da tudi učitelji, ki 

dosežejo najvišjo stopnjo, ne delujejo v vsaki situaciji in na vseh področjih profesionalnega 

dela na stopnji eksperta. Ekspert pa je učitelj, ki je sposoben oblikovati optimalne učne 

razmere in spodbuditi učence k najboljšim učnim rezultatom (Valenčič Zuljan, 2012; 

Valenčič Zuljan idr., 2006).  

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Dreyfusu 

Dreyfus in Dreyfus (1980) na podlagi analize temeljitih opisov pridobivanja strokovnih znanj 

trdita, da študent s pridobivanjem sposobnosti za opravljanje določenega dela, postaja manj 

odvisen od nejasnih, abstraktnih načel in bolj odvisen od konkretnih izkušenj. Dreyfus 

(Elliott, 1991, po Valenčič Zuljan, 1999, 2012) je raziskoval predvsem učenje poslovnih 

odločitev. Poudarjal je, da pomeni situacijsko razumevanje (ali spretnost razumevanja skozi 

interpretacijo) temeljno poklicno spretnost menedžerjev, kar bi veljalo tudi za učitelje. Pri 

nestrukturiranih problemih, med katere spadajo tudi pedagoški, ne moremo predvideti 

inteligentnih odgovorov, temveč je treba situacijo interpretativno presoditi. Po Dreyfusu so za 

interpretativno situacijsko razumevanje potrebne naslednje spretnosti: 

Prepoznavanje pomembnih sestavin situacije 

Proces prepoznavanja situacijskih in izvensituacijskih značilnih pojavov lahko poteka po 

analitični in intuitivni poti. Neizkušen posameznik dogajanje opazuje zavestno (analitično), 

medtem ko je za višje faze značilno bolj intuitivno interpretiranje razmer na podlagi podobnih 

posameznikovih izkušenj (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

Selektivno zaznavanje situacije 

Posameznik ima v procesu odločanja in izbiranja celotno predstavo dogajanja, zavestno ali 

nezavedno. Neizkušen praktik bo na podlagi refleksije različnih sestavin v dani situaciji 

oblikoval strategijo svojega ravnanja, medtem ko bodo izkušeni praktiki izbrali potek 
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ravnanja intuitivno na podlagi nezavednega zaznavanja situacije (Valenčič Zuljan, 1999, 

2012). 

Celovita ocena situacije 

Gre za sposobnost sintetiziranja vseh izbranih sestavin situacije, ki omogočajo razumevanje 

celostne situacije. Presojanje lahko poteka po različnih poteh: analitični, holistični ali 

intuitivno sintetični poti (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

Odločitev za akcijo 

Prepoznavanje praktičnih vidikov situacije glede na izbran potek ravnanja je stopnja, ki se 

razlikuje od odločitve o konkretnem ravnanju in izvajanju strategij. Odločitev je lahko 

racionalna ali intuitivna (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

 Prepoznavanje 

sestavin v situaciji 

Selektivno 

zaznavanje situacije 

Celostna ocena 

situacije 

Odločanje za 

akcijo 

1. Novinec Ne-situacijsko ne analitična racionalno 

2. Začetnik situacijsko ne analitična racionalno 

3. Usposobljen situacijsko da analitična racionalno 

4. Uspešen situacijsko da intuitivna racionalno 

5. Strokovnjak situacijsko da intuitivna intuitivno 

Shema 2: Shema profesionalnega razvoja po Dreyfusu (Dreyfus, 2004, Dreyfus in Dreyfus, 

1986, Elliott, 1991, po Valenčič Zuljan, 1999, 2012) 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Sheckleyu in Allenu 

Pri opredeljevanju profesionalnega razvoja Sheckley in Allen (1991, po Valenčič Zuljan, 

1999, 2012) izhajata iz izkustvenega učenja, ki ga Walter in Marks (po Marentič – Požarnik, 

1987, po Valenčič Zuljan, 1999, 2012) opredeljujeta kot ”zaporedje dogodkov z bolj ali manj 

točno opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno sodelovanje udeležencev na eni ali več 

točkah tega zaporedja. Osrednja ideja tega učenja je, da se najbolj naučimo stvari, če jih 

delamo sami, če smo dejansko aktivni”. Fazni model razvoja od novinca do eksperta, ki smo 

ga opisali po Berlinerju in Dreyfusu, postavita v kontekst izkustvenega učenja.  
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Izkušnje kot dejavnik profesionalnega razvoja se najprej prefiltrirajo skozi posameznikove 

osebne vrednote in asimilirajo v obstoječa pojmovanja (perspektive) za vnovično preizkušanje 

v novih situacijah, ki bodo novo gonilo razvoja (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

Raven 

usposobljenosti Poti razvoja 

Usmerjenost 

razvoja Proces učenja 

1. Učitelj novinec Pri ravnanju in odločanju 

togo upošteva pravila. Ni 

še občutljiv za kontekst 

dogajanja. 

Razumevanje 

osnovnih pravil in 

postopkov.  

90 % sprejemanja 

10 % preoblikovanja 

2. Učitelj začetnik Od pravil k situaciji. Pri 

odločanju in ravnanju že 

upošteva situacijo 

(kontekst dogajanja). 

Usmerjenost v 

kontekst.  

Razvijanje 

celostnega ravnanja. 

70 % sprejemanja 

30 % preoblikovanja 

3. Usposobljen 

učitelj (praktik) 

Od situacije k načrtu. Pri 

odločanju in ravnanju ga 

vodi splošni načrt. 

Razvijanje splošnih 

principov 

(posploševanje).  

50 % sprejemanja 

50 % preoblikovanja 

4. Uspešen učitelj 

(strokovnjak) 

Od načrta k intuiciji. 

Pri odločanju in ravnanju 

ga usmerja intuicija. 

Povezovanje 

izkušenj v enovit 

scenarij. 

30 % sprejemanja 

70 % preoblikovanja 

5. Ekspert Akcija in situacija 

pomenita enako. 

Oblikovanje 

predelane in 

požlahtnene 

intuicije.  

10 % sprejemanja 

90 % preoblikovanja 

Shema 3: Model profesionalnega razvoja po Sheckley in Allen (1991, po Valenčič Zuljan, 

1999, 2012) 

Iz sheme je razvidno, kako v modelu profesionalnega razvoja od novinca do eksperta 

postopno narašča vloga transformacije. Lahko bi celo rekli, da je ravno proces transformacije 

odločilen za prehod v višjo fazo razvoja (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Kolbu 

Kolb (1991, po Valenčič Zuljan, 1999, 2012) razlikuje med kariero, ki poteka od začetne faze 

specializacije, prek prehodnega obdobja do poznejše faze integracije, in razvojem, ki poteka 

kot proces izkustvenega učenja. Proces razvoja odraslega pojasnjuje z življenjskimi izzivi, ki 
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lahko spodbudijo posameznikov razvoj (brez priložnosti ni učenja), in načini, kako se 

posameznik odziva nanje ter koliko bo to celostno izkušnjo (situacijo in odziv nanjo) osmislil 

in predelal. 

S kakšnimi izzivi in dilemami se učitelji spopadajo in kateri odzivi nanje so z vidika 

posameznikovega razvoja najustreznejši? 

‒ Izziv celosti – odgovor v medsebojnem sodelovanju in podpiranju. 

‒ Izziv generativnosti – odgovor v skrbnosti. 

‒ Izziv sprememb in kompleksnosti – odgovor v učenju. 

‒ Izziv časa – odgovor v viziji. 

‒ Izziv moralnega vodenja – odgovor v vrednotenju. 

‒ Izziv medsebojne odvisnosti – odgovor v sodelovanju in timskem delu. 

‒ Izziv vsakdanjega življenja – odgovor je v skromnosti (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Foxu 

Fox (1983, po Valenčič Zuljan, 1999, 2012) profesionalni razvoj učiteljev navezuje na 

učiteljeva pojmovanja pouka oziroma subjektivne teorije učiteljev. Ločil je štiri pojmovanja 

pouka: pouk kot proces prenašanja, pouk kot proces oblikovanja, pouk kot proces odkrivanja 

in pouk kot proces osebnostne rasti. Glede na usmerjenost pojmovanj razlikuje še višja in 

nižja pojmovanja pouka. 

 Nižja pojmovanja pouka 

(učenec pasiven) 

Višja pojmovanja 

pouka (učenec aktiven) 

Usmerjenost v učno snov 

(predmet poučevanja – zunaj 

spoznavajočega posameznika) 

teorija prenašanja 

znanja 
teorija odkrivanja 

Usmerjenost v učence 

(vsebina poučevanja se povezuje s 

posameznikovimi stališči, spretnostmi) 

teorija oblikovanja teorija rasti 

Shema 4: Pojmovanje pouka glede na učenčevo dejavnost in usmerjenost pojmovanj (Fox, 

1983, str. 157, po Valenčič Zuljan, 1999, 2012) 

»Obema višjima pojmovanjema pouka je skupno aktivno razumevanje učenčeve vloge. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

36 

Učenec v procesu učenja in poučevanja sodeluje s svojimi izkušnjami, sposobnostmi, stališči, 

cilji in interesi. Tudi učitelj v višjih pojmovanjih pouka ravna bolj humano in prevzame bolj 

odgovorno vlogo kot zgolj zagotavljanje informacij in oblikovanje surovega materiala.« 

(Valenčič Zuljan, 1999, 2012, str. 43) 

Med višjima pojmovanjema pouka je razlika tudi v razumevanju vloge predmeta spoznavanja. 

Pri pojmovanjih pouka kot procesa odkrivanja je objekt spoznavanja strogo ločen od subjekta 

spoznavanja. Medtem ko je za teorije rasti značilna usmerjenost v subjekt spoznavanja. 

Objekt spoznavanja je pomemben le toliko, kolikor vpliva na posameznika in njegovo 

osebnostno rast (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

Fox (1983) razume učiteljev profesionalni razvoj kot izkustveno učenje učiteljev, ki vodi v 

sprejemanje višjih pojmov pouka, za katere sta značilna poudarjanje učenčeve aktivne vloge v 

učnem procesu in prevzemanje odgovornosti za svoj razvoj. Po Foxovem mnenju je 

pomemben cilj učiteljevega razvoja (ob sprejemanju višjih pojmovanj pouka) oblikovanje 

fleksibilnosti, ki učitelju omogoča izbiranje najustreznejšega prijema. Prav tako sta bistven 

sprožilec učiteljeve poklicne rasti kritična refleksija in razreševanje temeljnih vprašanj, ki si 

jih učitelj zastavi (prav tam). Poklicno napredovanje pa vključuje tudi učiteljevo ozaveščanje 

o pojmovanjih pouka, ki jih imajo njegovi učenci in kolegi. »Pridobivanje vpogleda v 

učenčeva pojmovanja pouka ni le pomembna podlaga učiteljevemu načrtovanju poučevanja, 

temveč mu pomaga, da se zave tega, da so učenčeva pojmovanja pouka lahko bistveno 

drugačna od njegovih oziroma da se razlikujejo od njegovih pričakovanj.« (Valenčič Zuljan, 

1999, 2012, str. 47) Pomembno vlogo pri sprejemanju in uveljavljanju višjih pojmovanj 

pouka imajo tudi učiteljevo okolje, šolska in zbornična klima ... V učiteljevem 

profesionalnem razvoju tako Fox pripisuje pomembno vlogo tudi izobraževanju učiteljev in 

pojmovanjem pouka, ki jih imajo učitelji učiteljev (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). Fox še 

opozarja, da ne gre za neki linearni model poklicne rasti, ko bi učitelji z leti delovnih izkušenj 

avtomatično napredovali k višjim pojmovanjem pouka, in da lahko pride do nekaterih možnih 

odklonov na tej poti (prav tam). 

Model profesionalnega razvoja po Scardamalijevi in Bereiterju 

Scardamalia in Bereiter (1989, po Valenčič Zuljan, 1999, 2012) sta se prav tako oprla na 

Fullerjev model profesionalnega razvoja, ki ga razumeta kot proces razvijanja učiteljevih 
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sposobnosti progresivnega reševanja problemov na vse bolj kompleksni ravni, pri čemer 

imajo tudi učiteljeva pojmovanja pouka pomembno vlogo. Avtorja ločita štiri pojmovanja 

pouka: 

‒ pouk kot proces prenašanja znanja, 

‒ pouk kot proces pridobivanja spretnosti, 

‒ pouk kot proces spodbujanja naravnega razvoja (zagovarjal že Rousseau) in 

‒ pouk kot proces oblikovanja pojmovnih sprememb (značilno že za Sokrata). 

Pri vsakem pojmovanju pouka sta opredelila temeljna jedrna vprašanja, ki se pojavijo v 

različnih, specifičnih oblikah za vsako pojmovanje. Pri tipičnih dilemah sta nato opredelila, 

kakšen je ekspertni in neekspertni način reševanja. Tako sta pri vsakem pojmovanju podala 

kvalitativno različne možnosti učiteljevega delovanja. Poudarjata, da učiteljevo poklicno 

napredovanje po fazah ni avtomatično in neizogibno, ker ne gre za linearen, temveč zelo 

kompleksen model (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Kaganovi 

D. Kagan (1992) je ugotovitve 40 novejših raziskav o učiteljevem in študentovem razvoju 

primerjala in ovrednotila z dvema najbolj razširjenima modeloma učiteljevega 

profesionalnega razvoja, to sta Fullerjev in Berlinerjev model.  

Temeljne predpostavke modela Kaganove (1992, Valenčič Zuljan, 1999, 2012) so: 

1. Sposobnost refleksije in metakognicije 

Pomembni sta sposobnost samorefleksije (ozaveščenost o svojem znanju, stališčih, 

pojmovanjih pouka) in odprtost za njihovo spreminjanje. Zavedati se moramo, da refleksija ni 

vmesna faza (Berliner je namreč mnenja, da ni primerna za učitelja začetnika) in tudi ne cilj, 

ki bi bil sam sebi namen. Je sredstvo in pot profesionalnega razvoja, ki prispeva h kvaliteti 

izkušenj in je zato pomembna v vseh fazah oziroma v vseh situacijah. 

2. Poglobljeno, dopolnjeno, razširjeno spoznavanje učencev in predelano pojmovanje 

učenčeve vloge 

Učitelj, ki začenja poklicno usposabljanje in pedagoško prakso ima idealizirano in 

poenostavljeno predstavo o učencih. Zato se mora študentovo pojmovanje učencev 
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preoblikovati in rekonstruirati na podlagi njihovega poglobljenega spoznavanja. Pri tem pa so 

pomembni analiza lastnih izkušenj v razredu, pogovor z učenci in kognitivna disonanca ob 

učitelju mentorju. Pozitivno delujejo tudi raziskovalni projekti in sistematično opazovanje 

učenčevega učenja. Ustreznejše pojmovanje učiteljeve vloge se lahko oblikuje šele ob 

predelanem pojmovanju učenčeve vloge. 

3. Sprememba pozornosti in ravnanja z lastne vloge ”jaz kot učitelj” na učence 

Fullerjeva razume fazo, ko učitelj (novinec) razreši svoje pojmovanje učiteljeve vloge ”jaz kot 

učitelj”, kot nekakšno nujno zlo. Po Kaganovi pa je to zelo odločilno obdobje, pri katerem gre 

za tesno povezanost učenčeve in učiteljeve vloge. Ko si bodoči učitelj razjasni svojo vlogo, 

šele takrat lahko v vsej polnosti oblikuje pouk, ki izhaja iz učenca in spodbuja njegovo 

učenje.  

4. Razvoj standardnih postopkov in spretnosti znanja 

V raziskavah, ki jih je primerjala Kaganova, so kot pomemben dejavnik učiteljevega 

profesionalnega razvoja poudarjene standardizirane proceduralne rutine in spretnosti ravnanja 

(za vzdrževanje discipline, vodenje in organizacijo pouka ...). To omogoča učitelju, da se 

zavestno osredotoči na učenca. 

5. Rast in razvoj sposobnosti reševanja problemov 

Poudarjene so sposobnosti konkretnega in hkrati večdimenzionalnega prepoznavanja 

problema, celostnega razmišljanja v danem kontekstu in spretnosti uspešnega razreševanja 

problemskih situacij. 

Profesionalna rast študentov prihodnjih učiteljev in učiteljev po mnenju M. Valenčič Zuljan, 

(1999, 2012) poteka na dveh ravneh:  

‒ na ravni pojmovanj in  

‒ na ravni ravnanj.  

Prav tako D. Kagan (1992) navaja, da imajo študenti, ki vstopajo v učiteljski poklic, osebna 

prepričanja o razredu in učencih ter podobo o samem sebi kot učitelju. Ta prepričanja izvirajo 

iz prejšnjih izkušenj, ko so bili sami učenci (npr. kako so se počutili v razredu, kakšne odnose 

so imeli z učitelji itd.). Da bi učitelj po fazah Berlinerjevega modela napredoval od novinca 

do eksperta, se mora po mnenju Kaganove (1992, Valenčič Zuljan, 1999, 2012) razvijati na 
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naslednjih področjih: 

1. v načinu vodenja razreda; 

2. v stopnji zavestnosti učiteljevih odločitev in ravnanj; 

3. v stopnji predelanosti lastnih izkušenj in zmožnosti predvidevanja dogajanja v razredu; 

4. v usmerjenosti učiteljevega ravnanja in razmišljanja. 

»Na to, kdaj in kako bo potekal profesionalni razvoj pri posameznem učitelju, pa vplivajo 

naslednji dejavniki: 

1. predelanost učiteljevih pojmovanj (jasnost o svoji profesionalni vlogi) in 

posameznikova fleksibilnost, pripravljenost za spreminjanje pojmovanj; 

2. način usposabljanja za učiteljski poklic na kadrovski šoli (pedagoška praksa, 

pridobivanje proceduralnega znanja – spretnosti); 

3. okoliščine, v katerih poteka pedagoška praksa, in začetno poučevanje (odnosi z učenci, 

učitelji, ravnateljem, starši, razpoložljivi materiali in opremljenost). Zlasti sta v 

ospredju odnos med mentorjem in učiteljem začetnikom ter stopnja učiteljeve 

avtonomije, ki jo poudarjata ravnatelj in kultura šole.« (Kagan, 1992, Valenčič Zuljan, 

1999, 2012) 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Zuzovsky 

Zuzovsky (1990, po Javornik Krečič, 2008) je predlagal dva vidika profesionalnega razvoja, 

in sicer s strani razvoja kariere, kjer gre za kopičenje znanja in izkušenj. Štiri glavne stopnje 

korakov na poti kariere pa so vstopanje in raziskovanje, umirjanje, samospraševanje in 

osvoboditev.  

Drugi vidik gledanja na profesionalni razvoj pa je s strani doseganja učiteljeve osebnostne 

zrelosti, kjer avtor opredeli tri stopnje profesionalnega razvoja in na to naveže cilje ter načine 

usposabljanja (stopnja konformnosti – želja po točnih navodilih za delo; stopnja vestnosti – 

razvijanje samokritičnosti; stopnja avtonomnosti – razvijanje intelektualne in osebnostne 

samostojnosti (prav tam).  
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2.3.2 Modeli profesionalnega razvoja po letu 2000 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Korthagenu 

Korthagen (2004, Korthagen in Vasalos, 2009) je analiziral, kaj je »bistvo dobrega učitelja« 

in učiteljev profesionalni razvoj naslonil na tako imenovani model čebule avtorja Gregory 

Batesona, v katerem zagovarja slojevitost profesionalnega delovanja. V modelu čebule loči 

šest plasti oziroma ravni refleksije: okolje, vedenje, kompetence, prepričanja, identiteta in 

poslanstvo. Njegov model je naravnan v osebnost bolj kot v kompetence.  

Na prvi ravni učitelj razmišlja o okolju (o določenem razredu, o posameznem učencu, s čim se 

soočam, ukvarjam). Na drugi ravni razmišlja o svojem izpeljevanju pouka (kaj počnem), na 

tretji ravni pa o svojih kompetencah (kaj znam, kaj zmorem). Četrto raven predstavlja 

poglobitev refleksije, kar pomeni razmislek o lastnih prepričanjih (v kaj verjamem) in 

razmislek o odnosih o tem, kako si predstavljamo svojo profesionalno in osebno identiteto 

(kdo sem v službi), kar predstavlja peto raven. Na zadnji šesti ravni razmišljamo npr. o 

svojem poslanstvu učitelja in svojem položaju v svetu (kaj me navdihuje, s katero širšo 

skupnostjo se čutim povezan). Temeljna predpostavka modela je, da so ravni med seboj 

povezane in odvisne, ter da z iskanjem povezav prispevamo k poglabljanju ravni refleksije 

(Korthagen, 2009, Korthagen, 2004, Korthagen in Vasalos, 2009, Valenčič Zuljan, 2012). 

Korthagen (2004) je tako prišel do zaključka, da na vprašanje, kaj so bistvene značilnosti 

dobrega učitelja, ne moremo odgovoriti na enostaven način, še manj pa samo s pomočjo 

seznama kompetenc. Njegov model spreminjanja po ravneh tako ponuja koristen okvir za 

razmišljanje o tem vprašanju, ko pojasnjuje raznolikost pomembnih vidikov, ki jih je treba 

vzeti v obzir. 

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po  Javrhovi 

V slovenskem prostoru je na vzorcu osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev Hubermanov 

model preizkusila Petra Javrh. V nekaterih fazah so se pojavljale karakteristike, ki so opazno 

odstopale od Hubarmanovega modela. Tako je Javrhova oblikovala modificiran slovenski          

S-model. 
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Leta poučevanja Faze S-modela

1-3

4-6

7-18

19-30

31-40

preživetje in odkrivanje

stabilizacija

poklicna aktivnost/
eksperimentiranje

negotovost/
revizija

kritična odgovornost nemočsproščenost

izpreganje
sproščeno ali zagrenjeno

 
Shema 5: S-model, ki upošteva slovenske posebnosti razvoja kariere učiteljev (Javrh, 2008, 

str. 27) 

 
Začetna faza učiteljevega profesionalnega razvoja pri Javrhovi je tako kot pri F. Fuller in 

Hubermanu faza preživetja in odkrivanja. Učitelji ob vstopu v prvo fazo S-modela doživijo 

obdobje, ki jih za vselej prepriča, da je poučevanje zanje pravi poklic. Nekateri poročajo o 

bolečih začetkih, ki so povezani z neprijetnostmi, strahom, negotovostjo, ali bodo nalogi kos, 

včasih celo s pravim »šokom«, če so vrženi v konkretno situacijo, na katero niso bili 

pripravljeni. Posebnost pri primerjavi modelov Hubermana in Javrhove je pozornost, ki jo 

naši učitelji namenijo vprašanju, zakaj so se odločili za ta poklic in zakaj so vanj sploh 

vstopili (Javrh, 2008).  

Drugo obdobje P. Javrh prav tako imenuje faza stabilizacije, ki jo učitelji doživljajo v dveh 

različnih situacijah. V prvi se formalno zaposlijo, saj bodo poklic dalj časa opravljali in tu 

gradili kariero. Na drugi strani pa nekateri ves čas razmišljajo o alternativah in na tihem 

hrepenijo po drugih kariernih poteh. Presodili pa so, da je to zanje v tem trenutku najlažji in 

hkrati ekonomsko varen ali ugoden način preživljanja (prav tam).  

V fazi stabilizacije so slovenski učitelji S-modela bolj samozavestni in suvereni, nekateri se 

že tudi konfrontirajo z okoljem in uveljavljajo svoje zahteve. Huberman opisuje te značilnosti 
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šele v tretji fazi (Javrh, 2008).  

Tretja faza se tako kot pri Hubermanu deli na dve vzporedni podetapi: 

‒ etapo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja in 

‒ etapo negotovosti, revizije (Javrh, 2008). 

Za fazo poklicna aktivnost/eksperimentiranje je v S-modelu značilen aktivizem. Učitelji se še 

vedno veliko ukvarjajo z vprašanjem nadaljevanja študija ter se iz začetnika prelevijo v 

učitelja, ki ima svoja pravila, postavljene meje, zahteve in svoje že prepoznavno mesto na 

šoli. Ti učitelji bodo skoraj gotovo napredovali po želeni strani modela. Druga skupina 

učiteljev nekje v tej fazi doživi ognjeni krst ali travmatično izkušnjo. Ostanejo sami in vse 

bolj negotovi v svoje ravnanje, kar razkraja njegovo poklicno samopodobo. Učitelji, ki bodo 

to krizo uspešno prebrodili, bodo brez večjih zapletov napredovali po želeni strani modela. 

Delu učiteljev to ne bo uspelo. 

Mladi in ambiciozni učitelji, ki so doslej vlagali precejšnje napore v izgradnjo kariere, so že 

vse dosegli. Sedaj imajo dve možnosti: ostanejo in poučujejo, presežek energije pa vlagajo 

drugam ali pa začnejo razmišljati o položaju ravnatelja ali kaki drugi vodstveni funkciji. 

Učitelji tudi poročajo o prvih znakih »izgorelosti«, ki je posledica intenzivnih naporov, česar 

pa Huberan ne omenja (prav tam).  

Pri S-modelu učitelji v fazo negotovosti in izgorevanja vstopajo takrat, ko se vse pogosteje 

začenjajo pojavljati negativna občutja in stališča, splošno neadovoljstvo, strah pred rutino ter 

»odmiranje v stroki«. Posebnost S-modela so opisi izgorevanja. Tudi Huberman poroča o teh 

učiteljih, vendar v kasnejši fazi nemoči. Veliko bolj ranljivi pa so moški, kot ugotavljata oba 

avtorja. 

Četrta faza S-modela ima tri podetape: 

‒ sproščenost, 

‒ kritična odgovornost, 

‒ nemoč. 

Vstop v fazo sproščenosti se ujema v obeh modelih, s tem da so pri S-modelu posebnost 

učitelji, ki ob tem, da so vstopili v fazo, še vedno poročajo o živahnem eksperimentiranju in 
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poklicni aktivnosti, ki sta bolj značilni za fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja (Javrh, 

2008).  

S-model se v drugi paralelni fazi do določene mere odmika od izvornega modela. V 

slovenskem modelu je faza konservativnosti poimenovana nemoč. Učitelj je razočaran, 

pravzaprav ranjen, ne zmore pa česa bistvenega spremeniti. Posebna skupina so »zlomljeni« 

učitelji (Javrh, 2008). Ti so v obdobju poklicne aktivnosti in eksperimentiranja doživeli 

travmatično izkušjo, ki ji je sledil dvom in premislek, kaj naj počne in kje bi bil lahko uspešen 

(Valančič Zuljan, 1999, 2012). 

Pri slovenskem modelu se je izoblikovala nova faza kritična odgovornost, ki se umešča v isto 

časovno obdobje kot drugi dve fazi, sproščenost (vedrina) in konservativnost (Javrh, 2008). 

Vstop v to fazo S-modela določata »angažiranost« in »pozitivna kritičnost«. Učitelj je 

izkušen, opaža pomanjkljivosti in prav to ga postavlja v držo angažiranosti (Javrh, 2008). 

Dosegel je tako stopnjo avtonomije, da deluje mimo navad, pričakovanj in ovir, zato deluje v 

skladu s svojimi pogledi in vrednotami. Posebej značilno je, da so učitelji te faze »glasni« v 

družbi, kar jih precej razlikuje od vseh drugih (prav tam).  

Faza izpreganja se v S-modelu prav tako kot pri Hubermanovem modelu deli na dve veliki 

skupini: 

‒ sproščeno izpreganje, 

‒ zagrenjeno izpreganje. 

 

Posebnost S-modela so vedri učitelji, ki se na nivoju dnevnega življenja šole nekoliko 

umikajo, vendar sedaj občutijo širšo odgovornost, vidijo pomanjkljivosti sistema 

izobraževanja in so konstruktivno kritični. Tako sproščeni kot zagrenjeni učitelji omenjajo 

težave z glasilkami in splošno utrujenostjo, kar je večja posebnost S-modela. Sproščen učitelj 

je ohranil dinamičen in živ »stik« z učenci, česar zagrenjeni učitelji niso zmožni (Javrh, 

2008).  

Model učiteljevega profesionalnega razvoja po Day-u in sodelavcih 

Day s sodelavci (2007, Sammons, 2007) je v tri leta trajajoči raziskavi v Angliji na vzorcu 

300 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, izhajajoč iz Hubermanovega modela 
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profesionalnega razvoja, oblikoval šest faz učiteljevega profesionalnega razvoja s 

podskupinami: 

Faza 0–3 let: predanost: podpora in izziv 

Izstopajoča značilnost večine učiteljev v tej fazi je močna predanost poučevanju, ki izhaja iz 

motivacijskega dejavnika za vstop v poklic. Več kot polovica v raziskavo vključenih učiteljev 

se je odločila za učiteljski poklic zaradi nekoga v družini, ki je prav tako učitelj in/ali zaradi 

pričakovanja, da jih bo delo z otroki nagradilo/izpolnilo ter prispevalo k njihovemu razvoju. 

Njihova odkritja so potrdila spoznanja Hubermana (1993), da na učitelje, ki so imeli ”lahek 

začetek” vpliva kombinacija pozitivnih dejavnikov, na tiste z ”bolečim začetkom” pa ne. »Za 

nove učitelje, ki se borijo, da preživijo izzive novega profesionalnega življenja v resničnem 

okolju razreda, je vpliv kombinirane podpore šole/vodstva in sodelavcev lahko zelo 

pomemben pri gradnji samozavesti in samoučinkovitosti ter pri odločitvi, v katero smer bo 

vodila njihova življenjska profesionalna pot.« (Day idr., 2007, str. 72) V tej fazi lahko 

učiteljeva profesionalna pot vodi v  

a) razvijanje občutka učinkovitosti (napredovanje v karieri, podpora in priznanje, 

povečana samoučinkovitost) ali 

b) zmanjšanje občutka učinkovitosti (odklanjanje samoučinkovitosti in navezanosti, 

menjava šole ali kariere. 

Faza 4–7 let: identiteta in učinkovitost v razredu 

V tej fazi učiteljevega profesionalnega razvoja se je pokazala primarna skrb za učinkovitost, 

kar se delno pokriva s Hubermanovimi dognanji. Prav tako za veliko učiteljev ta faza ni faza 

stabilizacije. Za občutek večje identitete je še vedno pomembna podpora vodstva in 

sodelavcev. Na učitelje, ki povečujejo in vzdržujejo občutek identitete in učinkovitosti, 

močno vplivajo izkušnje v razredu, občutek, da so kot učitelji učinkoviti v razredu, in njihove 

ambicije za razvoj lastne kariere. Razlike med učitelji v identiteti in zaznani učinkovitosti se 

kažejo v treh smereh: 

a) vzdrževati močen občutek identitete, samoučinkovitosti in učinkovitosti, 

b) vzdrževati identiteto, samoučinkovitost in učinkovitost, 

c) ogrožena identiteta, samoučinkovitost in učinkovitost. 

Pri ranljivih učiteljih je vzrok, da sta njihova identiteta in učinkovitost ogroženi, v 

preobremenitvi in težkih življenjskih dogodkih.  
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Faza 8 – 15 let: spopadanje s spremembami v vlogi in identiteti - rastoče napetosti in 

prehodi 

Učitelji v tej fazi se začnejo soočati s spremembami tako v profesionalnem kot v privatnem 

življenju. Večina teh učiteljev ima dodatne obveznosti in morajo najti ravnovesje med 

upravljanjem in poučevanjem. Velika obremenitev prav tako znižuje učinkovitost. Formirali 

sta se dve podskupini na podlagi nivoja motivacije in predanosti: 

a) trajno angažiranje in 

b) izguba motivacije. 

Učitelji z visoko samoučinkovitostjo in predanostjo napredujejo v svoji karieri in imajo 

dodatne obveznosti. K temu veliko pripomorejo vodstvo, sodelavci, odnosi z učenci in 

njihovo profesionalno učenje. Učitelji, ki so se spraševali, kako naprej, so izbrali raje poti 

znotraj poklica, kot pa da bi ga zapustili. Tako se odločajo za napredovanje po lestvici 

navzgor ali pa ostanejo v razredu in zadovoljijo svoje poslanstvo po poučevanju. Podobno je 

ugotovila P. Javrh (2008) v svojem S-modelu v fazi poklicne aktivnosti/eksperimentiranja, 

(obdobje med 7 in 18 leti poučevanja), da se mladi, ambiciozni učitelji, ki so že vse dosegli, 

odločajo za ti dve poti (da ostanejo in poučujejo, hkrati pa presežek svoje energije vlagajo 

drugam, ali pa začnejo razmišljati o položaju ravnatelja ali kaki drugi vodstveni funkciji).  

Pri učiteljih z občutkom nenavezanosti in pomanjkanjem motivacije je možno, da bodo 

zapustili učiteljski poklic. K temu pripomorejo neugodni osebni dogodki in napetosti med 

delom in zasebnim življenjem. Nadaljnji profesionalni razvoj je tudi za te učitelje pozitiven 

dejavnik, ki vpliva na njihovo profesionalno življenje. 

Faza 16–23 let: napetosti poklicnega in zasebnega življenja: izzivi za motivacijo in 

zavzetost 

Skoraj vsi učitelji v tej fazi imajo dodatne vodstvene obveznosti. Pri učinkovitosti jih ovira 

pretirana papirologija in velika obremenitev. Glede na sposobnost spopadanja z izzivi med 

delom in zasebnim življenjem so bili učitelji kategorizirani v tri podskupine: 

a) na tiste, ki so jih nadaljnje poklicno napredovanje in dobri rezultati učencev pripeljali 

do večje poklicne motivacije in /predanosti, 

b) na tiste učitelje, ki vzdržujejo trajno motivacijo, predanost in učinkovitost, in  

c) tiste, ki so jih obremenitev, napetosti, stagnacija kariere pripeljali do zmanjšane 

motivacije, predanosti in učinkovitosti. 
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Dejavniki, ki negativno vplivajo in jih navajajo učitelji: c) skupine so vedenje učencev, osebni 

dogodki, politika, vodstvo, nadaljnji profesionalni razvoj. Glede na to, da razumemo nadaljnji 

profesionalni razvoj kot pozitiven vpliv na profesionalni razvoj oziroma kariero, ga v tem 

primeru učitelji navajajo kot negativnega. In sicer od učiteljev se pričakuje, da se bodo 

profesionalno razvijali, vendar jim za to ob delovni preobremenjenosti in iskanju ravnovesja 

med delom in zasebnim življenjem zmanjkuje časa.  

Faza 24–30 let: izzivi za ohranjanje motivacije 

Tako kot v fazi od 16 do 23 let imajo zunanja politika in pobude, ki nenehno silijo učitelje v 

različne aktivnosti, na učiteljev občutek učinkovitosti negativen vpliv. Večina učiteljev ima 

dodatne vodstvene obveznosti. Učitelji v tej fazi se soočajo z večjimi izzivi, da obdržijo 

motivacijo v poklicu. Tako sta se oblikovali dve podskupini: 

a) učitelji, ki vzdržujejo močan občutek za motivacijo in predanost, ter  

b) učitelji, ki vztrajajo v poklicu, vendar izgubljajo na motivaciji. 

Slednji se bodo verjetno predčasno upokojili, vzroke za to pa vidijo v slabšem vedenju 

učencev, vplivu škodljivih dogodkov iz zasebnega življenja, v vedno novih pobudah in v 

dolžini delovne dobe v šoli.  

Faza 31 let in več: vzdrževanje ali upadanje motivacije, sposobnost za spopadanje s 

spremembami, v pričakovanju upokojitve 

Šolska politika, v pretirano birokratske rezultate usmerjeni sistemi, vedenje učencev, slabo 

zdravje, vedno več papirologije, močna obremenitev in posledično dolg delovni čas so 

dejavniki z negativnim vplivom na motivacijo in učinkovitost učiteljev v tej fazi. Glavni 

vzroki za zadovoljstvo učiteljev s poklicem pa so napredek učencev in pozitivni odnosi med 

učitelji in učenci. Ta faza zajema dve podskupini, in sicer:  

a) učitelje, ki vzdržujejo predanost, in 

b) učitelje, ki so utrujeni in ”ujeti” v poklicu. 

O zagrenjenem izpreganju govori tudi Huberaman, vendar je pri Dayu in sodelavcih razlika v 

tem, da so učitelji v prvi skupini še naprej močno motivirani in predani učiteljskemu poklicu, 

medtem ko Huberman opredeli tri načine izpreganja: »veder umik« (preusmeritev energije 

ven iz šole oziroma razreda k bolj skromnim, specializiranim oblikam), »zagrenjen umik« 

(nezadovoljstvo z razvojem otrok, starši, vodstvom, politiko) in »izdani« (izčrpani, izžeti in 
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opeharjeni učitelji energijo preusmerjajo v prakticiranje »strateškega minimalizma« pri 

svojem delu (Javrh, 2008). Ta raziskava prav tako kaže močan vpliv, ki jo ima pozitivna 

klima/kultura šole na občutek učinkovitosti učiteljev v vseh šestih fazah profesionalnega 

razvoja. Še posebej pomembna pa je v tej zadnji fazi podpora znotraj šole za učiteljevo 

nadaljnje angažiranje v profesiji (Day idr., 2007). 

2.3.3 Pomanjkljivosti faznih modelov profesionalnega razvoja učiteljev 

Dosedanje analize in raziskave učiteljevega profesionalnega razvoja osvetljujejo večinoma 

posamezne vidike poklicnega razvoja iz različnih izhodišč. Nekateri modeli so usmerjeni v 

posamezne dejavnike razvoja, drugi se bolj osredotočajo na kontekst delovanja (izkustveno 

učenje) ali možnosti napredovanja (Valenčič Zuljan, 1999, 2012, Valenčič Zuljan in Blanuša 

Trošelj, 2014, Javornik Krečič, 2008).  

 

Večina faznih modelov poskuša potek učiteljevega profesionalnega razvoja opredeliti glede 

na časovno dimenzijo, vendar je pri tem pogosto poudarjen kvantitativni vidik (npr. število 

službenih let), zanemarja pa se kakovost izkušenj. Faznim modelom profesionalne rasti se 

očitajo različne pomanjkljivosti, kot so enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in 

medsebojne povezanosti dejavnikov znotraj raziskovalnega pojava (npr. vpliv delovnega 

okolja, zbornične klime, mentorja ...) (Valenčič Zuljan, 2012).  

Sheridan in sodelavci (2009, po Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) faznim modelom 

profesionalnega razvoja očitajo, da so zastavljeni linearno, kar je po njihovem mnenju v 

nasprotju z novimi pogledi na profesionalni razvoj, ki ga pojmujejo kot kompleksen proces, 

nepredvidljiv in odvisen od konteksta (Fleet in Petterson, 2001, po prav tam). Sheridan in 

sodelavci prav tako opozarjajo, da fazne modele določajo fiksni koraki, da so modeli 

usmerjeni v osmišljanje procesov (v generične procese razvoja), s katerimi profesionalci 

osvajajo nove pojme in veščine, pri čemer se po njihovem mnenju pozablja na vsebinski 

pomen veščin (konkretne spretnosti, ki si jih posameznik pridobi) in kontekstualne variable 

(disciplino, okolje). Linearni fazni modeli profesionalnega razvoja po mnenju Fleet in 

Petterson (2001), po Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) zanemarjajo, kako s spiralnim 

angažmajem na različnih področjih teorije in prakse »učenci« skozi proces v danem času 

gradijo svoje znanje.  Profesionalca opredelita »kot lastnika osebnega profesionalnega znanja, 

z intelektualnim in emocionalnim vlaganjem v morebitni prispevek k razvoju.« (Fleet in 
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Petterson, 2001, str. 3, po Valenčič Zuljan in Blanuša Trošelj, 2014) 

Kljub naštetim slabostim so fazni modeli prispevali k razumevanju učiteljevega 

profesionalnega razvoja predvsem z opredelitvijo elementov, v katerih se učitelj razvija (v 

načinu zaznavanja in presojanja situacije, v načinu vodenja razreda, v stopnji zavestnosti 

učiteljevih odločitev in ravnanj) ter s poskusom konkretiziranja teh elementov za različne 

stopnje razvoja (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

2.4 Dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja 

Posameznikov profesionalni razvoj ne poteka avtomatično po posameznih fazah, opozarjajo 

različni avtorji (Bullough, 1997, Calderhead in Shorrock, 1997, po Uhlenbeck idr., 2002, po 

Valnečič Zuljan idr., 2005), saj nanj vplivajo različni dejavniki, kot so posameznikove 

prejšnje izkušnje, zmožnosti, osebnost, kakovost dodiplomskega izobraževanja, pedagoške 

prakse, pripravništvo, mentorstvo, šolska klima. »Učitelj mora imeti priložnost in podporo, da 

si zastavi vprašanja, zakaj bi spreminjal svoje delo, kaj bi spremenil, kako bi to naredil, s kom 

bi sodeloval in kako bi spremembe ovrednotil.« (Javornik Krečič, 2008, str. 31) To pa lahko 

stori samo v šoli, kot opozarja tudi Ažman (2004, po Javornik Krečič, 2008), kjer si takšna 

vprašanja zastavljajo tudi drugi učitelji, vodstvo in drugi (starši, svetovalna služba, učenci). 

Širše okolje (strokovne institucije in šolska politika) pa mora to podpirati in spodbujati. Day s 

sodelavci je opredelil ključne vplive, ki oblikujejo učiteljev profesionalni razvoj, in sicer: 

‒ dejavniki, ki opredeljujejo značilnosti učencev, vodstvo, kolegialnost sodelavcev; 

‒ profesionalni dejavniki, kot so učiteljeva vloga in odgovornosti, izobraževalne politike 

in državne pobude;  

‒ osebni dejavniki, kot so zdravstvena vprašanja in podpora družine ter njihove zahteve 

(Sammons, 2007). 

Prej našteti dejavniki seveda ne pridejo do izraza brez ustreznega znanja, ki je temeljna 

postavka profesionalizma. Z učiteljskim poklicem kot profesijo se poveča strokovna 

avtoriteta, avtonomija in posledično tudi ugled učiteljev. Pod to točko bomo našteli, kaj vse bi 

pripomoglo k večji profesionalnosti učiteljevanja in s tem k večjemu družbenemu ugledu in 

položaju poklica ter k poklicni avtonomiji, kasneje pa bomo te atribute podrobneje opisali. 

Če se opremo na model profesije, bi morali imeti učitelji profesionalci: 
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‒ visoko stopnjo strokovnega znanja, 

‒ sistematično znanje, 

‒ dolgotrajno in kakovostno visokošolsko in podiplomsko izobraževanje, 

‒ temelje profesionalne etike in etični kodeks, 

‒ svobodo pri poklicnih odločitvah, tj. avtonomijo, 

‒ možnost vključevanja v profesionalne organizacije in soustvarjanja šolske politike, 

‒ velik ugled in visoko plačilo. 

V grobem bi lahko dejavnike, ki vplivajo na učiteljev razvoj, razdelili na:  

‒ notranje (gre za učiteljeva prepričanja, pojmovanja, subjektivne teorije itd.) in 

‒ zunanje (različne oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev, 

uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu ter neformalni vplivi, kot so klima na 

šoli, vplivi staršev, odločitev za poklic) (Javornik Krečič, 2008). 

2.4.1 Zunanji dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja 

Začetno izobraževanje učiteljev 

V Sloveniji so se še ne dolgo nazaj učitelji izobraževali po dveletni terciarni poklicni poti brez 

temeljne znanstvene dejavnosti. Obe nekdanji Pedagoški akademiji v Ljubljani in Mariboru, 

ki sta izobraževali osnovnošolske učitelje, sta v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja postali 

»članici« univerz, vendar nista bili univerzitetno oblikovani. To se je zgodilo šele v 

osemdesetih letih istega stoletja, verjetno tudi po spoznanju trendov v zahodni Evropi. 

(Zgaga, 2002). Številne raziskave kažejo, da je nivo izobrazbe učiteljev in vzgojiteljev 

predšolskih otrok in njihova specializacija ključnega pomena za učinkovitost, saj vpliva na 

kvaliteto poučevanja ter otrokovo učenje in razvoj (Barnett, 2003). 

Kot pravi B. Marentič Požarnik, pa »samo podaljšanje študija in več teoretičnih znanj še ni 

poroštvo, da bo učitelj svoje delo tudi bolj profesionalno opravljal, saj obstaja nevarnost 

kopičenja 'akademskega', v praksi neuporabnega znanja.« (Marentič Požarnik 1992, po Peček, 

1998)  

Učitelj mora tako obvladati psihološka in pedagoška znanja (kako učiti) in znanja o 

predmetnem področju (kaj učiti). Vedno večji je poudarek na paradigmi razmišljujočega 
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učitelja, kjer učitelji ne bi bili pasivni opazovalci, ampak aktivni raziskovalci in sooblikovalci  

svojega področja.   

B. Marentič Požarnik (1987) se sprašuje, ali pojmujemo kot cilj poklicnega izobraževanja 

oblikovanje strokovnjaka, ki se bo čim hitreje vključil v obstoječe družbene razmere in 

delovne procese, ali pa naj bi bil pod vplivom univerzitetnega študija zmožen širše in kritično 

razmišljati o družbenih razmerah in posledicah svojega poklicnega delovanja in ga tudi 

spreminjati. Avtorica ugotavlja, da moramo v izobraževanju učiteljev zagotoviti tesno 

povezovanje in prepletenost vseh sestavin (pedagoški predmeti, specialne didaktike in stroka 

morajo biti vsebinsko in organizacijsko integrirani) ter študente aktivirati miselno, čustveno in 

dejavno. 

Izobraževanje učiteljev največkrat poteka po dveh domnevah. Prva je, da če se hoče študent 

razviti v dobrega učitelja, mora najprej pridobiti zadostno teoretično znanje, ki ga pridobiva 

na predavanjih, s študijem ustrezne literature, z izdelavo seminarskih nalog ipd. To znanje bo 

pozneje uporabljal, ko se bo srečal s praktičnimi problemi in mu bodo pomagala pri 

odločanju. Druga podmena pa je, da mora študent usvojiti vsaj najosnovnejše učne spretnosti 

v zvezi s pripravo, izvedbo in vrednotenjem pouka. Te pridobi z opazovanjem izkušenih 

učiteljev in s svojimi učnimi nastopi in njihovo analizo, utrdi pa jih med prakso (Marentič 

Požarnik, 1993). Vendar sta ti dve domnevi v izobraževanju učiteljev nezadostni, ker učitelj v 

razredu ne rešuje sprotnih problemov na podlagi teoretičnih spoznanj, ki jih je pridobil zunaj 

konteksta neposrednih okoliščin, ampak reagira v glavnem intuitivno, na podlagi nakopičenih 

izkušenj (prav tam). »Glavna naloga izobraževanja učiteljev naj bi bila ustvariti ”most” med 

obojimi, s primerno stopnjevanimi in oblikovanimi študijskimi izkušnjami (Korthagen, 1990, 

1992, po Marentič Požarnik, 1993). 

B. Marentič Požarnik (1987) vidi izobraževanje učiteljev kot povezovanje posameznih 

predmetov in predmetnih skupin med seboj (pedagoško psiholoških – družboslovnih – 

specialno didaktičnih – strokovnih) ter povezovanje posameznih predmetov in študija v celoti 

s pedagoško prakso. Pri tem pojmuje pedagoško prakso v dvojnem smislu: kot spontane 

izkušnje v visokošolskem študiju in v prejšnjem šolanju ter izkušnje, pridobljene med tekočo 

in strnjeno prakso med študijem. Povezanost med teorijo in prakso naj bi bila stalna in 

dvosmerna. Študent se tako usposobi za kritično analizo in premišljeno ravnanje v praksi, 

hkrati pa so mu praktične izkušnje izhodišče za kritično osvetljevanje in dopolnjevanje 
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teoretičnih spoznanj. 

Poleg specifičnih kompetenc za poučevanje potrebujejo učitelji tudi širok spektrum 

sodelovalnih in komunikacijskih spretnosti (Kalin, Valenčič Zuljan, 2006). V 80. letih so 

zagovorniki prakse v izobraževanju učiteljev začeli močno poudarjati pomen refleksije, ki je 

ključna sestavina sodobnega pojmovanja prakse strokovnjaka in njegovega razvoja (prav 

tam).  

Johansson, Sandberg in Vuorinen (2007) navajajo, da tisti, ki imajo več praktičnega znanja, 

delujejo bolj izkušeno v primerjavi s tistimi, ki so brez njega. Ob tem je treba kritično 

pripomniti, da je pomemben način pridobivanja praktičnega znanja, v katerem igra temeljno 

vlogo posameznikova refleksija. Omenjene avtorice razlikujejo med tremi različnimi tipi 

praktičnega znanja: intuitivnem, tihem, na izkušnjah, znanosti in postopkih zasnovanem 

znanju. Profesionalci naj bi uporabljali različne modele, da bi dosegli globlje in bolj 

dopolnjeno znanje, ki omogoča nadaljnji profesionalni razvoj. 

Pri izobraževanju učiteljev se pri nas prepletata pridobivanje teoretičnih znanj in praktičnih 

izkušenj s hospitacijami in nastopi v šoli. Tako obstaja splošno soglasje v sodobnem 

izobraževanju učiteljev, da je pedagoška praksa nepogrešljiv del študijskega programa, saj 

študentom omogoča pridobitev praktičnih pedagoških znanj in spretnosti ter povezovanje 

teoretičnih in praktičnih vidikov poučevanja in pedagoškega dela (Cvetek, 2006; Wallace, 

1991; Kansanen, 1999; Pritchard in Ancess, 1999; Korthagen, 2001, po Čagran idr., 2006). 

»Univerzitetno izobraževanje učiteljev je konceptualno smiselno le ob disciplinarni integraciji 

in ob prizadevanjih za tako »strokovno« (»predmetno«) kot tudi »profesionalno« 

(»učiteljsko«, »edukacijsko«) kompetentnost.« (Zgaga, 2002, str. 61) Zaradi kurikularnih 

sprememb na začetnem nivoju šolanja so razredni učitelji bolj pedagoško (profesionalno) 

izobraženi, saj so tudi deležni takšnega najtemeljitejšega dodiplomskega izobraževanja, kot pa 

predmetni učitelji ali učitelji v gimnazijah. So pa po drugi strani manj predmetno izobraženi 

kot predmetni ali gimnazijski kolegi (Marentič Požarnik idr., 2005). Evalvacijska raziskava 

Strokovna avtonomija in odgovornost pedagoških delavcev (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh, 

Valenčič Zuljan 2000−2003) je prinesla zanimive podatke, in sicer, da ni predmetna 

(disciplinarna) izobrazba (ki je imajo visoko izobraženi predmetni oziroma gimnazijski 

učitelji zelo veliko) tista, ki zagotavlja učitelju višjo stopnjo doživljene avtonomije, pač pa 

njegova profesionalna oziroma pedagoško-psihološka izobrazba, pridobljena bodisi v 
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dodiplomskem izobraževanju ali v okviru izpopolnjevanja. Profesionalna izobrazba je 

najmočnejša pri razrednih učiteljih in rezultati raziskave tudi kažejo, da se razredni učitelji v 

prenovi čutijo dovolj pripravljene in strokovno samozavestne ter razmeroma avtonomne v 

svojih poklicnih odločitvah (Marentič Požarnik, 2004a).  

Priporočila Evropske komisije za tiste, ki so odgovorni za uveljavljanje predpisov na 

nacionalni in regionalni ravni, so naslednja: 

1. Učiteljski poklic (profesija) mora biti dobro kvalificiran. 

‒ Učitelji bi morali biti visoko izobraženi. 

‒ Učiteljski izobraževalni programi naj bi omogočali doseganje najvišje izobrazbe, da bi 

se zagotovilo mesto v evropskem visokošolskem izobraževanju in da bi se povečale 

možnosti napredovanja in mobilnosti znotraj profesije. 

‒ Podpirati bi se morali prispevki raziskovanja in prakse za razvoj znanja o 

izobraževanju. 

2. Učiteljski poklic mora povezovati začetno učiteljsko izobraževanje in nadaljevanje 

profesionalnega razvijanja. 

‒ Aktivnosti, ki zajemajo predmetno in pedagoško izobraževanje, bi morale biti na voljo 

skozi vse življenje učitelja in tudi primerno priznane. Nepretrgano in ustrezno podprto 

vseživljenjsko učenje strategij, ki zajema formalno in neformalno razvijanje 

aktivnosti, je potrebno za nenehno profesionalno razvijanje učiteljev. 

‒ Vsebina začetnih in nadaljevalnih programov izobraževanja bi morala odsevati 

pomembnost interdisciplinarnih in sodelovalnih pristopov k učenju. 

3. Spodbuditi bi se moralo zanimanje učiteljev za mobilnost. 

‒ Mobilni projekti za učitelje bi morali biti podprti in pospeševani kot bistveni del 

začetnih in nadaljevalnih razvojnih programov. 

‒ Začetni in nadaljevalni razvojni programi bi morali zagotavljati, da imajo učitelji 

znanje in izkušnje pri evropskem sodelovanju in jih tako usposobijo za vrednotenje in 

spoštovanje kulturnih raznolikosti ter da izobražujejo učence, da postanejo državljani 

Evropske unije. 

‒ Priložnosti za študiranje evropskih jezikov skozi začetno izobraževanje učiteljev in v 

nadaljevalnih profesionalno razvojnih programih bi moralo biti na razpolago in 

promovirano (podprto). 

‒ Prednost bi se morala dati razvijanju večjega zaupanja in transparentnosti 

(prehodnosti) učiteljskih kvalifikacij znotraj Evrope, da se odobri medsebojno 
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priznanje in poveča mobilnost. 

4. Pomembno je povezovanje učiteljskega poklica z ostalimi institucijami v okolju. 

‒ Da bi se podprlo visoko kvalitetno izobraževanje in učinkovita praksa ter da bi se 

razvila mreža inovacij na lokalni in regionalni ravni (European Commission, 2006). 

Strokovnjaki na evropski ravni so tako rekoč mnenja in to tudi priporočajo, da se učitelji na 

dodiplomskem študiju tako dobro izobrazijo, da so strokovnjaki na svojem področju. Pravijo 

tudi, da jim mora biti dana možnost za nadaljevanje študija do najvišjih ravni, da si razvijejo 

še dodatno učiteljske kompetence in da si povečajo možnosti za napredovanje znotraj 

profesije. Nobenih razlogov tako ni, da učitelj ne bi mogel postati profesionalec na svojem 

področju, saj je njegovo izobraževanje dolgotrajno, pravzaprav vseživljenjsko.  

Glede na to, da se spodbuja mobilnost učiteljev, je na mestu razmislek o etičnem kodeksu. 

Ker se države med seboj razlikujejo tako po navadah, socialnem, kulturnem in ekonomskem 

položaju, bi bilo lažje, če bi imeli učitelji etični kodeks. Je tudi eden izmed glavnih sestavin 

profesionaliziranega programa za izobraževanje učiteljev, ki jih bomo navedli v nadaljevanju. 

Etični kodeks je do sedaj pri nas sprejelo Društvo katoliških pedagogov Slovenije leta 1997.  

Glavne sestavine profesionaliziranega programa za izobraževanje učiteljev naj bi bile 

naslednje: 

‒ študij znanstvenih disciplin pedagoškega poklica (pedagoških ved, 

didaktike/specialne didaktike, pedagoške psihologije, pedagoške sociologije itd.), 

‒ tesno povezanih s pedagoškim raziskovanjem, 

‒ katerih cilj je razvijati profesionalne sposobnosti za reševanje problemov, 

‒ širok izbor preverjenih praks za oporo učenju ter 

‒ poklicni etični kodeks. 

Druge sestavine so še: 

‒ koherentna in vodena praksa oziroma klinični študij, 

‒ poglobljen študij na akademskih področjih, pomembnih za šolske kurikule, predmete 

in predmetna področja, ter 

‒ integracija študija pedagoških ved, drugih akademskih študijev ter 

kliničnega oziroma praktičnega študija (Buchberger idr. 2001). 
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»Poskusi profesionalizacije izobraževanja učiteljev so pripeljali do velikega števila izboljšav 

in pozitivnih učinkov na izobraževanje učiteljev in poučevanje v šolah v večini držav članic 

Evropske unije. V večini držav članic pa le niso privedli do pomembnih strukturnih in 

kurikularnih reform začetnega izobraževanja učiteljev, jedro tradicionalnih metod začetnega 

izobraževanja učiteljev se ni temeljiteje spremenilo. Prehod začetnega izobraževanja učiteljev 

v visoko šolstvo je najbrž nujno potreben pogoj za pedagoški profesionalizem. Nikakor pa ni 

tudi zadosten pogoj za to, da bi bilo izobraževanje učiteljev in poučevanje uspešno.« 

(Buchberger idr. 2001, str. 30) 

Ponekod po svetu (zlasti v skandinavskih državah) se uveljavljajo raziskovalno usmerjeni 

programi izobraževanja učiteljev, kar pomeni, da celotni študijski program usmerja študente k 

raziskovanju (Vogrinc in Valenčič Zuljan, 2007). Če želimo, da bodo učitelji inovirali in 

raziskovali lastno prakso, jih je treba v tej smeri usposabljati že v času študija, da dojamejo 

raziskovanje kot pomemben dejavnik učiteljevega profesionalnega ravnanja in njegovega 

razvoja. Izkušnje, ki jih imajo učitelji z raziskovalnim delom, namreč pozitivno vplivajo na 

njihovo pripravljenost za ukvarjanje z raziskovalnim delom tudi v prihodnje (Vogrinc, 

Valenčič Zuljan, Krek, 2007). 

Uvajanje v delo (pripravništvo, mentorstvo, strokovni izpit) 

Z vidika profesionalnega razvoja posameznika ima posebno mesto začetno obdobje njegovega 

poklicnega delovanja, ki ga je Veenman (1984, str. 143, po Valenčič Zuljan idr., 2007a, str. 8) 

poimenoval z izrazom ”šok realnosti”, Zuzovsky pa govori o ”fazi vstopanja” v poklic. Gre za 

obdobje, kjer so učitelji razpeti med cilji in lastnimi željami na eni strani ter zmožnostmi za 

njihovo uresničevanje na drugi (Valenčič Zuljan idr., 2007a). V Zeleni knjigi o izobraževanju 

učiteljev v Evropi (Buchberger idr., 2001) je navedeno, da je sistematično in usklajeno 

uvajanje učiteljev v poklicno kulturo šole v sedanjem sistemu izobraževanja učiteljev slepa 

pega. Namreč raziskave jasno kažejo, da se mnogi pozitivni učinki začetnega izobraževanja 

izničijo, ko pridejo v šole. Čeprav ta izguba sposobnosti pomeni zapravljanje posameznikovih 

in javnih sredstev, se še v večini držav članic Evropske unije tega problema niso začeli 

lotevati sistematično. Modeli uvajanja so zelo različni (Valenčič Zuljan in Marentič Požarnik, 

2014). 

Posebno vlogo v tem obdobju ima mentor. Odnos med mentorjem in učiteljem začetnikom je 
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pomemben dejavnik, kako bo potekal profesionalni razvoj pri posameznem učitelju, poudarja 

D. Kagan (1992, po Valenčič Zuljan, 1012).  

Dejstvo je, da mentor potrebuje ustrezno znanje in usposobljenost za svoje delo in da bi 

morali »prav toliko pozornosti kot učitelju pripravniku namenjati izobraževanju mentorjev«, 

poudarjata Williams in Prestage (2002, po Fischer in van Andel, 2002, str. 1, po Muršak idr., 

2011, str. 49). Prav tako Valenčič Zuljan in Vogrinc (2005) poudarjata pomembnost vloge 

učitelja mentorja v času pripravništva, ki velja za intenzivno obdobje učenja in 

profesionalnega razvoja. Mentor pa bo lahko svojo vlogo dobro opravljal, če mu bo lasten 

profesionalen razvoj vrednota, saj bo le na ta način lahko pomen vseživljenjskega učenja 

spodbujal tudi pri pripravniku (prav tam). Vajeniški model izobraževanja, v katerem je bil 

mentor kot »model ravnanja«, naj bi nadomestil t. i. refleksivni model, v katerem mentor 

nastopa kot »model razmišljanja« (prav tam). Avtorja prav tako navajata, da je za učitelja 

mentorja pomembna sposobnost timskega sodelovanja v procesu načrtovanja, izvajanja in 

vrednotenja pouka, usposobljen mora biti za sistematično opazovanje in analizo pouka, imeti 

mora andragoško znanje, biti spreten v medosebnih odnosih, se znati empatično odzivati imeti 

organizacijske sposobnosti ter znati konstruktivno posredovati povratne informacije (glej tudi 

Bizjak in Valenčič Zuljan, 2007). Prav tako bi moral poznati ključne kompetence učiteljev, 

značilnosti učiteljev začetnikov in njihovega profesionalnega razvoja (Valenčič Zuljan in 

Vogrinc, 2005), kar smo podrobneje opisali pri modelih profesionalnega razvoja učiteljev.  

 

Mentoriranje lahko definiramo kot učno partnerstvo med dvema (ali več) osebama v 

institucionalnem kontekstu, katerega cilj je obojestransko profesionalno izboljšanje in 

olajšanje vstopa v poklic. To je medoseben odnos, katerega namen je posameznikov 

profesionalni razvoj. V pravem pomenu mentorstva profesionalno rasteta mentoriranec in 

mentor sam (van Lakerveld in Fischer, 2005, po Muršak, Javrh, Kalin, 2011).  

Nadaljnje izobraževanje učiteljev in njihov profesionalni razvoj  

Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi izpostavlja, da mora izobraževanje učiteljev 

zagotavljati oporo profesionalnemu razvoju učiteljev v vseh obdobjih njihove poklicne poti. 

»Kontinuiran profesionalni razvoj (KPR) se začne s pridobivanjem kandidatov za začetno 

izobraževanje učiteljev, sestavljajo pa ga naslednje med seboj tesno povezane sestavine: 

‒ začetno izobraževanje učiteljev, 
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‒ uvajanje v delo, 

‒ stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in 

‒ nadaljnje izobraževanje.« (Buchberger idr. 2001, str. 15) 

Raziskave kažejo, da je izobraževanje na delu lahko tako pomembno kot začetno 

izobraževanje, če je zagotovljeno v zadostni dolžini in intenzivnosti (Fukkinkin Lont, 2007, 

po Peeters in Vandenbroeck, 2010). 

V Litvi je usposabljanje eno od meril, ki učiteljem zagotavlja višji status. Vendar pa to 

pomeni tudi zahtevnejše in obsežnejše delo (Eurydice, 2004b). Razlikujemo lahko med 

strokovnim izpopolnjevanjem in usposabljanjem, kjer prvi izraz pomeni vse različne oblike in 

cilje strokovne rasti, izraz usposabljanje pa je namenjen ožje usmerjenim programom s 

specifičnimi cilji, vendar pa je pri učiteljih potrebna prisotnost obeh skupin ciljev. 

Tudi Delorsovi (1996) »štirje stebri izobraževanja« nakazujejo, kakšno naj bo strokovno 

izpopolnjevanje učiteljev. Prvi, 'učiti se, da bi vedeli', poudarja potrebo po nenehnem 

dopolnjevanju znanja, drugi, 'učiti se, da bi znali delati', nakazuje potrebo po 

vseživljenjskem izobraževanju, ki posamezniku omogoča uspešno delo v (kateremkoli) 

delovnem okolju, ki se razvija in zahteva nova znanja. Tretji steber, 'učiti se biti', in četrti, 

'učiti se, da bi znali živeti v skupnosti' pa podpirata misel o potrebnosti strokovnega 

izpopolnjevanja, ki ni zgolj usposabljanje za neko ozko, natančno opredeljeno spretnost ali 

didaktično novost, ampak je usmerjeno širše, v učiteljevo osebno in profesionalno rast. 

V približno polovici evropskih držav je redno posodabljanje znanja učiteljeva profesionalna 

obveznost. V nekaterih državah pa je strokovno usposabljanje v času službovanja na nek 

način tudi obvezujoče, saj učitelji, ki se ga ne udeležujejo, na delovnem mestu ne morejo 

napredovati. Med te države spada tudi Slovenija.  

Eden od podpornih elementov usposabljanja učiteljev, pravi C. R. Pučko (1997), je tudi ta, da 

imamo v Sloveniji po mednarodnih kriterijih (sistem je dejansko tudi bil recenziran s strani 

strokovnjakov ATEE /Evropske zveze za izobraževanje učiteljev/) učinkovit in utečen sistem 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja. »Priložnosti za profesionalno izpopolnjevanje učiteljev 

so pomembne zaradi dveh učinkov. Poleg tega, da so eden od bistvenih dejavnikov 

privlačnosti poklica, tudi neposredno vplivajo na kakovost izobraževanja učencev.« 
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(Eurydice, 2004b, str. 109)  

Če hočemo, da bodo učitelji kakovostno uresničevali cilje izobraževanja, jim mora biti 

omogočeno pridobivanje znanja in spretnosti za nove naloge, ki jih je vedno več in s katerimi 

se soočajo. Na ta način se bo tudi učitelj profesionalno razvijal. V poročilu o razvoju učiteljev 

v Združenih državah in na tujem v zadnjih dveh desetletjih ugotavljajo, da je trajno in 

intenzivno profesionalno razvijanje učiteljev povezano z dosežki učencev. In sicer bi se moral 

profesionalni razvoj izvajati povprečno 49 ur letno, da se pokažejo pozitivni učinki na 

učencih. Prav tako imajo učenci korist, če imajo učitelji skupni pristop do profesionalnega 

učenja (Darling-Hammond idr., 2009).  

Na primer na Nizozemskem, Singapurju in Švedskem se zahteva najmanj 100 ur 

profesionalnega izobraževanja na leto. V Južni Koreji se morajo učitelji udeležiti 90-urnega 

profesionalnega izobraževanja vsaka tri leta, če hočejo obdržati višji certifikat, ki zagotavlja 

višjo plačo in možnost napredovanja (Darling-Hammond idr., 2009). 

V Sloveniji je npr. velika motivacija učiteljem, da se dodatno usposabljajo, pravilnik o 

napredovanju, v katerem je vzpostavljena povezanost stalnega strokovnega izpopolnjevanja s 

sistemom napredovanja. V pomoč učiteljem je še lahko organizacija in dostop do takšnih 

izobraževanj. Če je usposabljanje med delovnim časom, je lahko problem z nadomeščanjem, 

če pa je izven delovnega časa, je za učitelja še dodatno obremenjujoče. Tudi čas, ki ga 

posamične države namenijo za obvezno usposabljanje, je zelo različen. Recimo na 

Nizozemskem morajo v skladu s kolektivno pogodbo 10 % učiteljevega delovnega časa 

razporediti na programe za večjo profesionalizacijo pedagoškega dela. To pomeni tudi daleč 

največji obseg obveznega usposabljanja na leto. Pri nas pa imajo učitelji pravico do petih 

delovnih dni na leto za udeležbo na usposabljanju (Eurydice, 2004b). Zagotovo je pomemben 

dejavnik tudi plačilo takšnih usposabljanj.  

Veliko literature opisuje dobro prakso profesionalnega usposabljanja. Na drugi strani pa 

imamo malo sistematičnih raziskav, kako profesionalni razvoj vpliva na izboljšave pri 

poučevanju ali na učenčeve dosežke (Garet idr., 2001). Garet (2001) in sodelavci so 

analizirali izsledke raziskave o dejavnosti učiteljev (Teacher Activity Survey), ki je bila 

izvedena kot del nacionalnega programa za profesionalni razvoj (Eisenhower Professional 

Development Program). Odzvalo se je 1.027 učiteljev, ki so se iz 358 okrožij od julija do 
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decembra leta 1997 udeležili programov profesionalnega razvoja Eisenhowerjevega sklada. 

Primerjali so učinke različnih značilnosti profesionalnega razvoja na učiteljevo poklicno 

učenje in razvoj. Rezultati kažejo tri bistvene lastnosti profesionalnega razvoja, ki imajo 

pomemben pozitiven učinek na višjo samooceno učiteljev v znanju, spretnostih in 

spremembah pri šolski praksi. Te aktivnosti so: a) poudarek na izboljševanju in poglabljanju 

učiteljevega poznavanja vsebine določenega predmetnega področja; b) priložnosti za aktivno 

učenje, kot so smiselne analize poučevanja in učenja, in c) stopnja, do katere aktivnost 

spodbuja  povezanost učiteljevega profesionalnega razvoja z drugimi učnimi aktivnostmi (cilji 

učiteljev, državnimi standardi) (Garet idr., 2001). Oblike aktivnosti, kolektivno sodelovanje in 

dolžina aktivnosti vplivajo preko zgoraj naštetih lastnosti na učiteljevo učenje (prav tam, 

2001). »Da bi izboljšali profesionalni razvoj, je pomembneje, da se osredotočimo na trajanje, 

skupinsko udeležbo in ključne lastnosti (vsebina, aktivno učenje in povezanost) kot pa na 

obliko izvedbe (delavnice, tečaji, konference).« (Garet idr., 2001, str. 936) Rezultati podpirajo 

pomembnost kolektivnega sodelovanja in usklajenosti aktivnosti profesionalnega razvoja. 

Podatki so še pokazali, da je kolektivno sodelovanje skupin učiteljev iste šole, predmeta ali 

razreda, povezano tako z usklajenostjo kot možnostmi za aktivno učenje, ki je povezano z 

izboljšavami v znanju in spretnostih učiteljev ter spremembami pri delu v razredu (prav tam).  

Hiebert, Gallimore in Stigler (2002) govorijo o tako imenovani bazi znanja za učiteljski 

poklic. Nekateri učitelji porabijo za profesionalno učenje manj, drugi več časa. Glede na to, 

da po svetu poučuje ogromno število učiteljev, ki imajo ogromno vsakodnevnih kakovostnih 

izkušenj, se prej omenjeni raziskovalci sprašujejo, ali obstaja pot, kako prenesti te izkušnje iz 

učilnice v profesionalno bazo znanja za učitelje, ki bi bila vsem dostopna. Omenjeni avtorji so 

podali primer Japonske, kjer mnogi osnovnošolski učitelji sodelujejo v programu 

nadaljevalnega izobraževanja na delovnem mestu. Skupine se osredotočijo samo na nekaj 

učnih ur v letu, ki na sestankih evalvirajo, popravijo in jih zopet boljše izvedejo (Hiebert, 

Gallimore in Stigler, 2002). Takšno izpopolnjevanje obstoječe prakse je zagotovo koristno, 

pogoj zanjo pa je odprtost učiteljev in vodstev za tovrstno sodelovanje. Učitelji se pogosto 

izogibajo dodatnih sestankov in sodelovanj v projektih, ker jim ob poučevanju in dodatnih 

obveznosti ostane malo časa za izboljševanje lastne prakse. Prav tako se le malokdo želi 

izpostavljati in izvajati nastope pred kolegi, če ni obvezno. 

Strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje je zagotovo ključen element pri profesionalizaciji 

učiteljskega poklica. Na mestu je še opozorilo, da pridobljeno profesionalno znanje, ki ga ne 
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znamo unovčiti, oziroma posredovati in izboljševati prakso, ne bo imelo vpliva na 

profesionalizacijo učiteljskega poklica. 

Klima na šoli 

»Razvoj učitelja kot profesionalca je odvisen tudi od vodenja šole, šolske kulture in klime.« 

(Javornik Krečič, 2008) Učiteljev profesionalni razvoj pomeni proces sodelovanja in 

kooperativnega učenja, ki obsega tako razvoj posameznika kot razvoj institucije (Clark, 1992 

in 1995, Keiny, 1994, Bell, 1993, Chickering, 1991, Craft, 1996, Lieberman, 1990, Fullan, 

1993, Fullan in Hargreaves, 2000, po Valenčič Zuljan, 2012). Niemi in Kohonen (1995, po 

Javornik Krečič) pritrjujeta slednjemu s trditvijo, da učitelji, ki vidijo sebe kot osebe, ki se 

nenehno razvijajo in napredujejo, bolj podpirajo tudi rast drugih in cele skupnosti, kjer 

prevladuje delitev odgovornosti. Loucks – Horsey (1987, po Craft, 1996, str. 37, po Javornik 

Krečič, 2008, str. 43) je opredelil pogoje uspešnega učiteljevega profesionalnega razvoja, ki 

vključuje elemente osebnega kot tudi institucionalnega razvoja: 

‒ sodelovanje, kolegialnost; 

‒ pripravljenost za tveganje in preizkušanje novega; 

‒ pripravljenost za uporabo obstoječe baze znanja; 

‒ ustrezna uporaba nagrad in spodbud; 

‒ podpora vodstva, uprave; 

‒ vključenost vseh pri oblikovanju odločitev, zastavljanju in uresničevanju ciljev, 

izvajanju in vrednotenju; 

‒ vključenost v profesionalno učenje z načeli učenja odraslih in procesov spreminjanja; 

‒ sprava med osebnimi in institucionalnimi cilji ter cilji javne šole nekega področja; 

‒ umestitev profesionalnega razvoja znotraj organizacijske strukture in filozofije šole ter 

okolja. 

Raziskave (prim. Resman, 2005, po Javornik Krečič, 2008) kažejo, da je v sodelovalni kulturi 

večja motivacija učiteljev in da so tudi boljši učni uspehi učencev. Tudi Valenčič Zuljan 

(1996) v svoji raziskavi o dejavnikih, ki vplivajo na učiteljevo naklonjenost in odločitev za 

inoviranje lastne pedagoške prakse, ugotavlja, da je sproščena zbornična klima pomembna za 

dobro počutje učiteljev in njihovo poklicno zadovoljstvo. Clark (1995, po Valenčič Zuljan, 

2012) tako postavi med temeljna načela profesionalnega razvoja zahtevi po interakciji, ki naj 

bi bila del vsakdanje šolske klime: 
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‒ vprašaj za podporo in pomoč; 

‒ spoštuj svoje delo in ga pokaži tudi drugim. 

Valenčič Zuljan (2012, str. 74) izpostavlja, da je za učiteljev profesionalni razvoj »nadvse 

pomembno, da učitelj ni prepuščen samemu sebi, temveč da ima možnost za sodelovanje z 

drugimi oz. da je deležen načrtnih spodbud za sodelovanje.«  

Pomembno vlogo pri oblikovanju klime kot pri učiteljevem poklicnem razvoju nasploh pa 

ima prav gotovo tudi ravnatelj, kar bomo podrobneje opredelili v naslednjem podnaslovu. 

Senge (1999, str. 3) opredeli pojem učeče se organizacije kot »organizacije, kjer ljudje 

nenehno razširjajo svoje sposobnosti za ustvarjanje rezultatov, ki jih resnično želijo, kjer se 

ohranjajo novi in ekspanzivni vzorci razmišljanja, kjer so kolektivne aspiracije svobodne in 

kjer se ljudje nenehno učijo, kako se učiti skupaj.« Pravi, da bodo le tiste organizacije v 

prihodnosti izstopale po odličnosti, ki bodo odkrile, kako izkoristiti predanost in sposobnost 

ljudi, da se učijo na vseh ravneh v organizaciji. 

Vloga vodstvenih delavcev  

Raziskave kažejo, da, imajo od vseh šolskih virov učitelji največji vpliv na dosežke učencev 

(McCaffrey, Lockwood, Koretz in Hamilton, 2003, po Donaldson, 2013). Ampak ta učinek je 

na nekaterih šolah bolj pozitiven kot na drugih. Nedavne raziskave potrjujejo, da šole, ki 

imajo boljše rezultate pri dosežkih učencev, zaposlujejo, razvijajo in na delovnem mestu 

zadržijo učitelje na drugačen način, kot šole z nižjimi dosežki učencev (Loeb idr., 2012, po 

Donaldson, 2013). Ravnateljeve odločitve, koga zaposliti, kako dodeliti učitelje razredom, 

kako spodbuditi (strukturirati) profesionalni razvoj in kako zadržati učitelje, imajo lahko 

dolgoročno učinek na učiteljevo učinkovitost, ki se kaže kot uspeh v izboljšanju učenja 

učencev (Kennedy, 2010, po Donaldson, 2013). 

M. Valenčič Zuljan (2012, str. 5) izpostavlja, da se dober spodbujevalec profesionalnega 

razvoja »zaveda, da spodbujanje profesionalnega razvoja drugega pomeni razvijanje 

kompetence svetovanja in svojevrstno obogatitev lastnega profesionalnega razvoja. Velja pa 

tudi obratno, kdor ne zmore sam profesionalno napredovati, ne zmore spodbuditi tovrstnih 

sprememb pri drugih.« Izhajajoč iz navedenega, lahko podobno trdimo tudi za ravnatelje in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

61 

druge vodstvene delavce, le ravnatelji, ki skrbijo za lasten profesionalni razvoj, lahko le-tega 

spodbujajo pri učiteljih. 

Pri spodbujanju profesionalnega razvoja zaposlenih je treba upoštevati ugotovitve, ki jih 

navaja večina avtorjev s področja razvoja kariere. Nastajanje novih zahtev prekrivajočih se 

vlog (potrebe šole in materinstvo, razvoj partnerjeve kariere in lastne ambicije) zahteva 

pravilno oblikovano in izbrano sodelovanje ravnatelja in učitelja, posledično za celoten 

kolektiv (Javrh, 2008). Prav tako so ravnatelji in direktorji izobraževalnih ustanov strokovno 

odgovorni za vpeljevanje sprememb in razvoj človeških virov (Javrh, 2011).  

Raziskave učinkovitosti ravnateljev so pokazale, da dajo velik poudarek svetovanju učiteljem 

(Fullan, 1982, Fullan in Stieglelbauer, 1991, po Valenčič Zuljan idr., 2010). Prav tako je prva 

prioriteta najbolj učinkovitih ravnateljev skrb za profesionalni razvoj učiteljev (Gorton in 

McIntyre, po Valenčič Zuljan idr., 2010). Littlejeva (1984) je v časovnem razponu od 1960 do 

1980 pregledala ravnateljeve vloge in ugotovila, da se je prvotna ravnateljeva vloga 

(ne)odobritelja idej in predlogov razširila v motiviranje učiteljeve inovativnosti, spodbujanje 

izobraževanja in izmenjave izkušenj med učitelji ter preureditev urnikov in delovnih pogojev, 

ki omogočajo takšno skupno delo (po Valenčič Zuljan, 1996b). Prav tako je M. Valenčič 

Zuljan (1996b) v svoji raziskavi o ravnateljih in učiteljevem inoviranju učne prakse prišla do 

podobnih ugotovitev. V procesu inoviranja je osrednja ravnateljeva vloga oblikovanje in 

spodbujanje inovacijam naklonjene zbornične klime. Ugotovila je še, da spodbujajoči 

ravnateljev način vodenja in pristop do posameznega učitelja vpliva na pozitivnejši odnos 

učitelja do spreminjanja lastnega dela. Namreč bistvo ravnateljevega uspeha se nahaja v 

njegovem načinu vodenja in vplivu na učitelje. Leithwood (Fullan, 1982, Leithwood in 

Montgomery, 1982, po Valenčič Zuljan, 1996b) razlikuje administrativni, spodbujajoči, 

direktivni in interpersonalni stil vodenja. 

Leithwood idr. (2006) so po pregledu literature o uspešnem šolskem vodstvu strnili ključne 

ugotovitve v sedem trditev:  

‒ Šolsko vodstvo ima velik vpliv na učenje učencev, takoj za poučevanjem. Ta trditev 

izhaja iz petih dokazov. In sicer prvi razlog za potrditev trditve so predvsem 

kvalitativne študije primerov o učinkovitih šolah, ki temeljijo na primerjavi 
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podobnosti in razlik med visoko in nizko učinkovitimi šolami.2 Iz Anglije in 

Združenih držav poročajo o zelo velikem vplivu vodstva, ne samo na učenje učencev, 

ampak tudi na šolske pogoje. Drugi dokaz izhaja iz velikega števila kvantitativnih 

študij splošnih učinkov vodij, ki kažejo, da so združeni direktni in indirektni učinki 

šolskega vodstva na dosežke učencev majhni, a pomembni za izobraževanje. Kot tretje 

je pomembno, kako povprečni ravnatelji izboljšujejo svoje sposobnosti v okviru svojih 

odgovornosti. Četrti dokaz je, da na učenčevo sodelovanje pozitivno vpliva vodstvo 

šole, ki se je pripravljeno spreminjati. Kot peto pa, da je nenačrtovano ravnateljevo 

delovanje (še posebej, če so to pobude za zboljšanje dosežkov učencev) vzrok za 

neuspeh ali nenapredovanje šole. 

‒ Skoraj vsi uspešni voditelji črpajo iz istega nabora osnovnih vodstvenih 

praks/kompetenc (practies). Leithwood idr. so strnili jedrne prakse v ustvarjanje vizije 

in določanje smeri, razumevanje in razvijanje ljudi, prenavljanje organizacije ter 

upravljanje izobraževalnega in učnega programa. Osnovna naloga vodstva je, da 

pomaga zaposlenim izboljšati njihov pristop, pri čemer je pomembno, da se zavedajo, 

da je le-ta odvisen od prepričanj zaposlenih, njihovih vrednot, motivacije, spretnosti, 

znanja in pogojev, v katerih delajo.  

‒ Pomemben je način vodenja, kjer voditelji pokažejo dovzetnost in razumevanje 

okoliščin, v katerih zaposleni delajo, raje kot pa ukazujejo. 

‒ Šolski vodstveni delavci izboljšujejo poučevanje in učenje indirektno in najbolj močno 

skozi svoj vpliv na motivacijo in predanost delavcev ter oblikovanje delovnih pogojev. 

Raziskava v Angliji je pokazala učinke šolskega vodstva na učiteljeve sposobnosti 

praktičnega delovanja, poklicno motivacijo, predanost poklicu in prepričanja o pogojih 

dela.  

‒ Šolsko vodstvo ima večji vpliv na šole in učence, če je le ta širše porazdeljen. Nekateri 

vzorci porazdelitve so bolj učinkoviti kot drugi. 

‒ Mala peščica osebnostnih lastnosti pojasnjuje velik odstotek odstopanj pri 

učinkovitem vodenju. Npr. najbolj uspešni vodstveni delavci so odprti in so se 

pripravljeni učiti od drugih. Prav tako so bolj fleksibilni in vztrajni, imajo visoka 

pričakovanja, so odporni in optimistični (Leithwood idr., 2006). 

 

Ob navedenih trditvah pa Leithwood idr. (2006) izpostavljajo, da se mora raziskovanje 

                                                
2 Primere raziskav najdemo v Gezi (1990) in Reitzug in Patterson (1998) (po Leithwood idr., 2006). 
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uspešnega šolskega vodenja nadaljevati na obsežnejših empiričnih raziskavah z mešanimi 

metodami. 

Creemers in Kyriakides (2013) sta na Nizozemskem in na Cipru empirično preverjala celovit 

model učinkovitosti izobraževanja. Dinamični model priznava pomembnost šolske klime, saj 

za učinkovito izboljšanje delovanja šol posamezne pobude učiteljev niso dovolj. Šola kot 

organizacija mora ohraniti in podpreti želje posameznikov po izboljšavah, pri čemer vidimo 

ključno vlogo ravnatelja. Dinamični model prav tako predvideva, da bodo le tiste spremembe 

vidikov šolske politike, ki jih evalvacija prepozna kot problematične, prispevale k izboljšanju 

učinkovitosti šol.   

Slovenska šolska zakonodaja je v letu 2008 z dopolnili Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja predpisala obvezno samoevalvacijo, ki vse šole (s tem pa tudi njihovo 

vodstvo) obvezuje k sistematičnemu ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti s 

samoevalvacijo. Po mnenju Creemers in Kyriakides (2013) je učinkovita samoevalvacija šole 

najboljša pot, da dosežemo izboljšanje učinkovitosti šol. Cilji samoevalvacije so dvojni: 

izboljšanje kakovosti organizacije (odnosi med zaposlenimi, klima in kultura organizacije, 

narava odločanja, odzivnost šole na notranje in zunanje pritiske sprememb) in izboljšanje 

učenja ter poučevanja (učinkovitost učiteljev in šol) (Kyriakides in Campbell, 2004, po 

Creemers in Kyriakides, 2013).  

Tudi v kriznih časih lahko ravnatelj s svojim zgledom umiri marsikatero napetost in usmeri 

razmišljanje v reševanje, ne pa v poglabljanje problemov, navaja J. Erčulj (2014). »Kriza je 

torej lahko priložnost za bolj ozaveščeno razvijanje pedagoškega optimizma, za navduševanje 

in motiviranje strokovnih delavcev za kakovostno delo in za pozitivna sporočila. Lahko bi 

rekli, da gre pri tem za iskanje novih poti pri vodenju zaposlenih, kar zagotovo prispeva tudi k 

bolj pozitivni klimi in varnemu okolju, s tem pa tudi k ustvarjanju boljših pogojev za učenje 

vseh.« (Erčulj, 2014, str. 7) 

Dober vodja šole naj bi se po Elmore (2004, po Erčulj, 2011) zavedal, da obstaja neposredna 

povezava med tem, kaj doživljajo učitelji, in med tem, kaj posredno preko njih doživljajo 

učenci. Pri vlogi ravnatelja v procesu profesionalnega razvoja strokovnih delavcev se 

zastavlja vprašanje, kako naj združi menedžerski pristop (število usposabljanj in njihovo 

organizacijo) in pristop, ki ga opredeljuje kot vodjo učenja (upoštevanje učnih potreb učencev 
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ter da usmeri učenje učiteljev tako, da razvija njihovo zmožnost, da se jih zavedajo in jih čim 

lažje in uspešneje upoštevajo v procesu učenja (Erčulj, 2011). Ravnateljeva vloga je namreč 

večplastna in obsega: 

• zagotavljanje pogojev za razvoj profesionalizma (čas in prostor, ki jih ravnatelj 

namenja profesionalnemu razvoju, ter načrtovanje profesionalnega razvoja),  

• vzor (Sergiovanni (1998) ga opredeli kot prevzemanje odgovornosti, da je kot prvi 

med enakimi vzor vrednot, besed in dejanj) in 

• ustvarjanje pogojev (ustvarjanje zmožnosti za učenje, Gordon (2004) pravi, da mora 

vladati vzdušje, ki spodbuja občutek pomembnosti, sposobnosti in odgovornosti za 

svoj profesionalni razvoj) (Erčulj, 2011).  

 

Donaldson (2013) je izvedel raziskavo s tridesetimi ravnatelji osnovnih in srednjih šol v dveh 

državah ZDA. Raziskoval je izkušnje ravnateljev z različnimi človeškimi kapitali, s katerimi 

naj bi povečali učinkovitost učiteljev. Človeški kapital se je nanašal na spretnosti in 

kompetence, ki si jih je posameznik pridobil in so cenjene na tržišču (Becker, 1993, po 

Donaldson, 2013). Prav tako so navedli ovire, na katere so ravnatelji naleteli, ko so izpostavili 

štiri kadrovske funkcije: zaposlovanje učiteljev, določanje nalog, vrednotenje in profesionalni 

razvoj. Prišli so do ugotovitev, da ravnatelje, pri zaposlovanju in dodeljevanju nalog učiteljem 

omejujejo naslednji vidiki, premalo kvalificiranih kandidatov, prekomerna centralizacija 

zaposlitvenih postopkov, prevlada delovnega staža ali kot rezultat obveznosti iz pogodbe ali 

dolgoletnih kulturnih norm. Prav tako ravnatelje omejuje pomanjkanje časa, omejeno število 

možnosti za opazovanje poučevanja, neprimerni instrumenti za vrednotenje in šolska kultura. 

Pri zagotavljanju visoko kvalitetnega profesionalnega razvoja jih ovira pomanjkanje sredstev, 

časa in avtoritete pri odločanju. Ravnatelji so izpostavili, da imata zaposlovanje in 

profesionalni razvoj največji vpliv na učinkovitost institucije (Donaldson, 2013). Zanimivo bi 

bilo primerjati stanje v naši državi. 

Marzano (2003) zavzema stališče, da imajo šole velik vpliv na dosežke učencev, še zlasti, če 

sledijo raziskovalnim izsledkom. Vodstvo pomembno vpliva na učinkovitost reform preko 

dejavnikov, ki so povezani s šolo, učitelji in učenci. Raziskave kažejo, da ima vodstvo močno 

povezavo: 

− z obsegom, v kolikšni meri ima šola jasno poslanstvo in cilje (Bamburg in Andrews, 

1990, Duke, 1982, po Marzano, 2003); 

− s klimo na šoli in tudi z razredno klimo (Griffith, 2000, Villani, 1996, Brookover idr., 
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1987, 1979, Brookover in Lezotte, 1979, po Marzano, 2003); 

− z vedenjem oziroma odnosom učiteljev (Brookover in Lezotte, 1979, Oakes, 1989, 

Purkey in Smith, 1983, Rutter idr., 1979, po Marzano, 2003); 

− s poučevanjem učiteljev (Brookover idr, 1978, Brookover in Lezotte, 1979, McDill, 

Rigsby in Myers, 1969, Miller in Sayre, 1986, po Marzano, 2003); 

− z organizacijo načrtovanja pouka in navodili (Bossert idr., 1982, Cohen in Miller, 

1980, Eberts in Stone, 1988, Glasman in Binianimou 1981, Oakes, 1989, po Marzano, 

2003); in 

− z učenčevimi priložnostmi za učenje (Duke in Canady, 1991, Dwyer, 1986, Murphy in 

Hallinger, 1989, po Marzano, 2003). 

Manzano (2003) je še izpostavil tri načela vodenja, ki je usmerjeno v spremembe. Takšno 

vodenje je najbolj učinkovito, če ga izvaja manjša skupina učiteljev z ravnateljem, ki ima 

močno povezovalno funkcijo. Kot drugo mora vodstvo delovati tako, da zagotavlja močno 

vodenje, hkrati pa omogoča tudi spoštovanje tistih, ki niso v raziskovalni ekipi. In kot tretje, 

učinkoviti vodstveni delavci imajo tri izstopajoče značilnosti (optimizem, iskrenost in 

sposobnost preučevanja/premisleka), ki so ključne za vzpostavljanje osebnih odnosov in 

spodbujanje prizadevanja za učinkovite reforme.  

Raziskava, ki sta jo izvedla Friedkin in Slater (1994, po Marzano, 2003) v Kaliforniji na 

sedemnajstih osnovnih šolah, je pokazala, da učinkoviti vodstveni delavci ne poskušajo igrati 

direktne vloge pri vsakodnevnem delu učiteljev (komentirati točno določene učne ure, 

reševati specifične težave s poučevanjem ...), ampak se raje posvečajo posrednim ukrepom, ki 

vplivajo na vsakodnevno delo učiteljev (učinkovito vodenje šole, izražajo zaupanje v učitelje 

...).  

Vpliv učiteljevega inoviranja  in raziskovanja  

»Pri opredeljevanju pomena profesionalnega razvoja v šolah izhajamo iz podmene, da se šole 

ne morejo razvijati, ne da bi učitelji nenehno izboljševali in spreminjali svoje delo.« (Erčulj, 

2011, str. 15) Schon je s svojim delom, kako profesionalci razmišljajo, spodbudil nov pogled 

na učitelje in njihovo izobraževanje. Učitelj se mora ob opravljanju poklicne vloge stalno 

odločati in znajti v novih, nepredvidljivih situacijah. Schon učitelja vidi kot raziskovalca, »ki 

ob stalnem razmišljanju v vsakdanji praksi, ob reševanju problemov poučevanja, poglablja 
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svoj vpogled v odnose in zakonitosti, ga v dialogu in sodelovanju s kolegi tudi preverja in 

dopolnjuje ter javno formulira. Znanstveno ugotovljena pravila in posplošitve so mu le v 

oporo pri lastnem razmišljanju. Ob tem se stalno profesionalno razvija, širi možnosti svojega 

odločanja, gradi pedagoška znanja z akcijskim raziskovanjem ”od spodaj navzgor”, opozarja 

šolsko politiko na omejitve in pomanjkljivosti raznih predpisov, učnih načrtov, delovnih 

pogojev v šoli ipd., skratka, kot profesionalec ima ”svoj glas” v šolski politiki.« (Marentič 

Požarnik, 1991, str. 5) Tak učitelj je po Schonu ”razmišljujoči praktik”, ki razmišlja med 

praktično dejavnostjo, pred in po njej. Zadnje čase se je povečalo zanimanje, za povezovanje 

raziskovanja in prakse. Raziskave kažejo, da tradicionalno akademsko raziskovanje ne seže 

do izobraževalnega sektorja, kjer bi razvijalo koristno znanje (Zeichner in Noffke, 2001, po 

Johansson, Sandberg in Vuorinen, 2007). Berliner (Dumont in Instance, 2013) govori v tem 

kontekstu o veliki ločnici med izsledki raziskav in pedagoško prakso. Carlgren (2005, po 

Johansson, Sandberg in Vuorinen, 2007) navaja, da v večini pedagoških raziskav obstaja 

pomanjkanje sodelovanja učiteljev. Sodelovanje praktikov pri raziskavah, kot so jo izvedle 

Johansson, Sandberg in Vuorinen (2007), pripomore k večji kvaliteti storitev za otroke in 

starše. Prav tako pa lahko na drugi strani raziskovalci odigrajo pomembno vlogo pri tvorbi 

novega pedagoškega znanja, tako da podpirajo praktike pri analizi svoje prakse (Peeters in 

Vandenbroeck, 2010) in načrtovanem vnašanju sprememb. 

»Ni dovolj, da je treba raziskovati učiteljevo delo: tudi sami ga morajo raziskovati.« 

(Stenhouse, 1975, po Kirkwood in Christie, 2006) Škotska je pomembnost raziskovanja za 

učiteljski poklic opredelila v okviru standardov za učitelje (Standards for Chartered Teacher). 

Npr. učitelji naj bi: 

‒ se ukvarjali s profesionalnim poizvedovanjem in akcijskim raziskovanjem;  

‒ kritično reflektirali, ali so raziskovalna dognanja in spreminjanje prakse primerna; 

‒ preizkušali, če se določene teoretične perspektive dejansko uporabljajo v praksi; 

‒ razlagali spremembe izobraževalni politiki in praksi ter se odzivali na te spremembe 

(SEED, 2002a, po Kirkwood in Christie, 2006). 

Ti standardi so bili zasnovani po temeljitem in dobro zasnovanem empiričnem procesu, ki je 

vključeval učitelje, starše, otroke in oblikovalce politik (Christie, 2003; Kirk idr., 2003, po 

Kirkwood in Christie, 2006). Štirje sestavni deli standardov so: 

‒ profesionalne vrednote; 

‒ profesionalno znanje in razumevanje; 
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‒ osebne in profesionalne značilnosti (znanje in spretnosti morajo biti izpostavljeni 

samokritiki); 

‒ profesionalno delovanje, 

ki so medsebojno odvisni (Kirkwood in Christie, 2006). 

Po mnenju Campbell idr. (2003, po Kirkwood in Christie, 2006) morajo učitelji poznati 

osnove dobrega raziskovanja, tudi če sami nikoli ne eksperimentirajo, da lahko kritično 

analizirajo rezultate raziskav, ki jih prebirajo med profesionalnim delovanjem in da lahko 

presojajo o ugotovitvah in zaključkih. Ne glede na to, da se je program za učitelje izvajal za 

izkušene pedagoške delavce, bi bilo treba pogledati vsebino začetnega izobraževanja 

učiteljev, da bi se jih spodbudilo k raziskovalnim omrežjem v začetnih fazah njihovega 

kariernega razvoja (Kirkwood in Christie, 2006). Podobnega mišljenja sta tudi Krek in 

Vogrinc (2007, po Valenčič Zuljan in Vogrinc, 2007), ki pravita, da če želimo, da bodo 

učitelji stalno inovirali in raziskovali lastno prakso, jih je treba v tej smeri usposabljati že v 

času študija, kar bi jim morala fakulteta omogočiti. Pomembnost raziskovalno naravnanega 

študijskega procesa poklicnega usposabljanja izpostavljata tudi Vogrinc in Valenčič Zuljan 

(Valenčič Zuljan idr., 2007b). Navajata, da razmišljujoč in raziskovalno naravnan model 

izobraževanja učiteljev omogoča, da študenti predelajo pojmovanje lastne poklicne vloge ter 

da razumejo in dojamejo, kateri dejavniki spodbudno in kateri zaviralno delujejo na njihov 

profesionalni razvoj. Za učiteljev profesionalni razvoj je torej nadvse dragoceno učitelje 

usposobiti za raziskovanje lastne prakse ter jim pri tem pomagati že v času študija (prav tam).   

Saj izkušnje, ki jih imajo učitelji z raziskovalnim delom, pozitivno vplivajo na njihovo 

pripravljenost za ukvarjanje z raziskovalnim delom tudi v prihodnje. Zlasti v skandinavskih 

državah govorijo o raziskovalno usmerjenih programih izobraževanja učiteljev. »Seveda pa 

samo znanje in pripravljenost učiteljev za ukvarjanje z raziskovalnim delom še ni zadosti, 

pomembna je tudi organizacija dela na šoli, ki mora učiteljem omogočiti, ukvarjati se z 

raziskovalnim delom, in šolsko ozračje, ki mora, tudi z ustreznim finančnim in strokovnim 

ovrednotenjem raziskovalnega dela spodbujati učitelje k raziskovanju.« (Valenčič Zuljan in 

Vogrinc, 2007, str. 10)  

Ebbutt (1985, po Valenčič Zuljan, 1999, Kalin in Valenčič Zuljan, 2006) razlikuje med 

učiteljem kot razmišljujočim praktikom in učiteljem raziskovalcem. Pravi, da so razlike v 

postavitvi hipotez, v sistematičnem zbiranju podatkov in analizi ter sistematični predstavitvi 

podatkov ugotovitev in izboljšav pri svoji praksi. Napisani podatki pa so dostopni javnosti.  
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Vpliv strokovnih združenj in sindikatov  

Če se zopet naslonimo na enega izmed dejavnikov, ki naj bi učiteljski poklic naredil za 

profesionalnega, so to profesionalne organizacije, preko katerih naj bi učitelji vplivali na 

oblikovanje ustrezne šolske politike. Na to imajo tudi velik vpliv, saj je učiteljski poklic eden 

izmed najbolje organiziranih poklicev na svetu. Po navedbah ETUCE (European Trade Union 

Committee for Education) je pretežni del učiteljev v Evropi (11 milijonov) vključenih v 

sindikate. 

Apple (1992) pravi, da je bilo v zgodovini združevanje v sindikate delno zaradi gospodarskih 

zahtev (kar ni vedno narobe), kar pa ne pomeni, da so na dnevnem redu samo osebni dohodki. 

Sam opozarja, da če pride do tega, da bodo zaposleni v šoli usmerili svoje interese v 

ohranjanje programov in služb (če se zmanjša število javnih služb, socialno varstvo, zdravstvo 

…) zraven hitrosti tempa, s katerim se uvajajo postopki za racionalizacijo učiteljevega dela in 

nadzorovanja, lahko dolgoročno delo učiteljskih organizacij spravi na slab glas. Potem bodo 

dejavnosti, ki so potrebne za nadaljevanje resnega izobraževanja, dejavnosti, ki so jih učitelji 

razvili iz svojih lastnih izkušenj, in delovne kulture, označene kot izogibanje dolžnostim, če 

ne bodo izrecno povezane s produkcijo znanja in dejavnikov, ki jih potrebuje gospodarstvo.  

Zahteve učiteljev morajo izhajati iz evalviranih lastnih izkušenj, ki najpogosteje izhajajo iz 

učiteljevega raziskovalnega dela, in to v smeri, da si povečajo avtonomno odločanje na 

svojem področju in zvišajo profesionalnost svojemu poklicu.  

Ker posameznik na tem področju težko dosega spremembe, je pomembno združevanje v 

učiteljske sindikate. Združevanje učiteljev je po mnenju A. Gutmann (2001) upravičeno, za 

zagotavljanje pogojev, da ne bi učiteljev preobremenjevali s prezahtevnimi urniki, 

prenatrpanimi razredi, nizkimi plačami, nezadostnim časom za posvetovanje s kolegi, z 

grožnjami njihovi intelektualni neodvisnosti v razredu ali okorelimi pravili o tem, kako 

poučevati. Najzgodnejše zahteve učiteljskih sindikatov so bile zahteve po večji udeležbi 

učiteljev pri upravljanju šol in določanju vzgojno-izobraževalnih politik, ki so izhajale iz 

potrebe, da se učiteljem omogoči večji nadzor nad lastnim delom (primer ZDA). Naprej so 

zahtevali boljše plačevanje osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, ki je nujen, vendar ne 

zadosten pogoj za dvig njihove kakovosti, ne zato, da bi bil dohodek edino merilo statusa 

učiteljev, ampak zato, ker tako nizka plača odvrača univerzitetne diplomante, ki imajo druge 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

69 

možnosti, od učiteljskega poklica. 

A. Gutmann (2001) se sprašuje, koliko oblasti naj se dodeli sindikatom in pri katerih šolskih 

politikah. »Alternativa je ta, da se učiteljskim sindikatom dodeli dovolj izobraževalne oblasti, 

da preprečijo okostenelost poklica, vendar ne toliko, da bi se poučevanje spremenilo v poklic, 

ki bi ga zaznamovala, kot zdravnike in pravnike, poklicna ”predrznost”.« (Gutmann 2001, str. 

78) 

Sindikati so usmerjeni predvsem v izboljšanje delovnih razmer njihovih članov, imajo vpliv 

na razporejanje finančnih sredstev za izobraževanje, marsikdaj pa tudi najbolje poznajo skoraj 

vse vidike vzgojno-izobraževalnega procesa.  

»Učiteljske organizacije so v marsikaterih državah neizogibne udeleženke dialoga med šolo in 

družbo. Bilo bi mogoče in tudi zaželeno, da bi se izboljšal dialog med učiteljskimi 

organizacijami in oblastmi, ki so odgovorne za izobraževanje; razprave bi morale preseči 

vprašanja plač in delovnih razmer in se usmeriti k središčni vlogi, ki jo morajo učitelji 

odigrati pri načrtovanju in uvajanju reform. Učiteljske organizacije bi lahko odločilno 

vplivale na to, da bi se v poklicu vzpostavilo zaupanje in pozitiven odnos do novih pristopov 

v izobraževanju.« (Delors 1996, str. 136) Tudi Koren (2006) navaja, da so žal v žarišču 

slovenskih učiteljskih sindikatov še vedno zgolj plače in da ne obstaja nikakršno združenje 

učiteljev, ki bi prevzelo vlogo profesionalnega telesa in sindikata. Pravi, da je sindikat edino 

telo v šolskem sistemu, ki združuje zaposlene, vendar se bori le za pravice učiteljev in boljše 

delovne razmere, širših profesionalnih tem pa se ne loteva, čeprav je mogoče zagovarjati 

stališče, da so tudi omenjene teme del profesionalizma. Učiteljske sindikate predstavlja 

evropski delavski sindikalni odbor za izobraževanje (ETUCE), ki predstavlja kar 118 

učiteljskih sindikatov v 28 državah EU3 in EFTE.  

ETUCE verjame, da je nujna enotnosti med učitelji, njihovimi predstavniki delovnih 

sindikatov in tistimi, ki so v visokem izobraževanju odgovorni za pripravo prihodnjih članov 

učiteljske profesije. Takšna enotnost bo priskrbela močno obrambo proti poskusom razvijanja 
                                                
3 Tudi v Sloveniji imamo sindikat vzgoje in izobraževanja, ki je največji samostojni sindikat v celotnem sektorju in ima 
40.000 članic in članov. V statutu SVIZ Slovenije je pod prvim členom temeljnih odločb navedeno: Sindikat vzgoje, 
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (v nadaljnjem besedilu sindikat) je samostojna, demokratična in nestrankarska 
interesna organizacija, v katero se zaposleni v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi prostovoljno vključujejo, da bi na 
organiziran način izražali in uresničevali svoje interese ter uveljavljali in varovali svoj gmotni, ekonomski in socialni položaj, 
pravice zaposlenih in članov sindikata. Sindikat deluje samostojno in neodvisno na podlagi svojega statuta in programa.  
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hierarhije med učitelji, ki bi očrnila strokovnost in status učiteljev najmlajših učencev. 

Ugotovili so, da so v nekaterih državah strokovna združenja in delavski sindikati nezdružljivi 

ali da si celo nasprotujejo. Zato ETUCE močno verjame, da igrajo učiteljski delavski sindikati 

na nacionalni in evropski ravni odločilno vlogo v branjenju vloge učiteljev, za dobrobit 

učencev, šol in družbe v celoti (ETUCE, 1995). 

Poznamo pa še druge oblike združevanj učiteljev, kot so društva in združenja učiteljev ter 

profesionalne skupnosti. 

Vpliv inšpekcij  

Šolska inšpekcija opravlja neposreden nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 

aktov, ki urejajo organizacijo ter opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Področja 

nadzora so temeljiteje opredeljena v Zakonu o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96). 

Izpostavimo naj nadzor v šolah, ki se nanaša direktno na učitelje, to je dnevna, tedenska in 

letna organizacija pouka, letno in sprotno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela 

strokovnih delavcev, preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje otrok in udeležencev 

izobraževanja, uresničevanje pravic in dolžnosti otrok in udeležencev izobraževanja, 

uresničevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev,  sodelovanje staršev s šolo in njihovo 

pravočasno informiranost o uspehu in napredovanju, vodenje pedagoške dokumentacije in 

evidenc ter izdajanje javnih listin, postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja (direktorja, 

pomočnika ravnatelja), izvajanje ravnateljevih nalog, uporabo učbenikov. Tudi ravnatelj je 

deležen nadzora, ki pa ga imenuje, razrešuje in nadzira Svet zavoda, v katerem so člani tudi 

učitelji. 

 

»Kot del zagotavljanja kakovosti ostaja tudi inšpekcija kot klasični moment mehanizmov 

nadzora. Opravljala naj bi naloge, ki jih opravlja tudi danes in naj ne bi širila pristojnosti 

zunaj nadzora nad spoštovanjem predpisov – še posebej ne na področje ugotavljanja 

kakovosti procesa vzgoje in izobraževanja.« (Gaber in Kos Kecojević, 2011) 

Šolsko inšpekcijo lahko tako razumemo kot državni nadzor nad vzgojo in izobraževanjem, ki 

šolam nalaga odgovornost do svojih klientov. Tako tudi država skozi mehanizme nadzora 

lahko vpliva na kakovost v šolah. Ne glede na odločitve države o namenih kakovosti, je 

pomembno njeno spodbujanje avtonomije, opolnomočenje šol in zagotavljanje ustreznih 
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razmer, da šola čuti varnost. Vlada oziroma ministrstvo mora jasno sporočati, da zaupa šolam, 

jih podpira pri izboljšavah, da se zaveda, da ni nujno, da jim vedno uspe (Elmore, 2007, po 

Koren in Brejc, 2011).  

V našem prostoru ima šolska inšpekcija pogosto pri učiteljih negativno konotacijo. Še posebej 

v zadnjih časih, ko je veliko anonimnih prijav in posledično izrednih inšpekcijskih pregledov.  

Pomen odnosa med učiteljem in državo 

Pri nas sta učitelj in država zagotovo zelo povezana, saj je učitelj javni uslužbenec (takšen 

ima tudi status), ki mu daje delo državna oblast. Postopek zaposlovanja vodi ravnatelj, 

ministrstvo za šolstvo pa mora k imenovanjem podati soglasja. 

Kot je izpostavljeno že v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v RS (2011), je avtonomnost 

šole v razmerju do države zagotovljena z načinom financiranja in zaposlovanja pedagoških 

delavcev pod točno določenimi kriteriji. S tem, ko so učitelji zaposleni za nedoločen čas, jim 

je s tem dana neke vrste varnost. Varnost zaposlitve je zelo pomembna, saj ta lahko pritegne 

kandidate, da se odločijo za poučevanje. To pomeni, da imajo učitelji skoraj zagotovljeno 

delo do upokojitve, razen če pride do kakšnih razlogov, zaradi katerih pride do prenehanja 

zaposlitve (zdravstveni razlogi, prekršek po učiteljevi krivdi, ni potrebe po poučevanju 

določenega predmeta). V zadnjem primeru si pri nas ravnatelj in ministrstvo za šolstvo 

prizadevata, da najdeta drugo ustrezno delovno mesto. Vse do sedaj povedano zvišuje ugled 

učiteljskemu poklicu. Tako rekoč so učitelji zavarovani pred odpuščanjem ali premestitvami. 

Tudi to, da lahko učitelj odpove delovno razmerje (včasih so potrebni razlogi) pomeni večjo 

svobodo za učitelja.  

Po drugi strani pa pogodbe o zaposlitvi za določen čas ne dajejo učiteljem enake stopnje 

varnosti zaposlitve kot učiteljem s stalno zaposlitvijo. Te naj bi se sklepale zaradi 

nadomeščanja odsotnosti učitelja ali pa zato, ker učitelji niso ustrezno usposobljeni za 

določeno delovno mesto. V publikaciji Eurydice so mnenja, da je omembe vredno tudi to, da 

je skoraj v vseh državah, ki imajo podatke, v desetletnem obdobju med 1990 in 2000 opazno 

naraščanje deleža učiteljev s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas (Eurydice 2004b). 

Na Češkem so pred novo delovno zakonodajo sklepali takšne pogodbe tudi mimo zakona, saj 

so marsikatere učitelje zaposlili le za obdobje trajanja šolskega leta (med počitnicami pa so se 
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morali zateči na zavod za zaposlovanje). Tovrstne zlorabe so skušali preprečiti tako, da so 

prepovedali ponovno sklepanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas brez utemeljenega 

vzroka, če je bil učitelj ustrezno usposobljen. Tudi pri nas lahko delodajalec pogodbo o 

zaposlitvi za določen čas podaljšajo le enkrat, potem morajo učitelja zaposliti za nedoločen 

čas. Zadnja trditev v Eurydice (2004b, str. 17) je zagotovo napisana preohlapno, saj poznam 

primere, ko so učitelji že več let pri istem vzgojno-izobraževalnem zavodu zaposleni za 

določen čas. Prav tako v študiji o pomembnih podatkih o učiteljih in ravnateljih v Evropi 

poročajo, da se številni učitelji zaposlujejo po pogodbi, čeprav v mnogih državah omogočajo 

učiteljem status javnega uslužbenca, jih le malo kot edino zaposlitveno možnost ponuja status 

kariernega javnega uslužbenca z zaposlitvijo za nedoločen čas. Ugotavljajo, da si lahko skoraj 

vsi učitelji v sodelujočih evropskih državah po določenih letih pridobijo stalne pogodbe, kljub 

temu pa so v nekaterih državah zaposlitvene pogodbe samo za določen čas. V nekaterih 

primerih celo zelo izkušeni učitelji delajo po pogodbi za določen čas (Eurydice, 2013). 

Na Škotskem se npr. izgovarjajo, da je povečanje števila sklenjenih pogodb o zaposlitvi za 

določen čas posledica finančnih stisk lokalnih oblasti (delodajalec je lokalna šolska oblast). 

Tovrstne pogodbe pa skoraj vedno sklenejo z mladimi učitelji novinci, ki kritizirajo 

negotovost zaposlitve (Eurydice, 2004b). Ali pa je mogoče tukaj problem pri ravnateljih? R. 

Kroflič pravi, da učitelj in ravnatelj v javni šoli pridobivata avtonomni položaj premo 

sorazmerno s stopnjo strokovnosti in profesionalizacije, ki jima jo priznava država (Kroflič, 

2002). Zavzemanje za avtonomijo šole in učitelja je hkrati zavzemanje za demokratizacijo 

družbenih razmerij. »Šolski sistem se demokratizira tem bolj, kolikor več odločanja centralna 

prosvetna politika prenaša na nižje nivoje (lokalne skupnosti in šolo kot institucijo).« (Kroflič, 

2002, str. 70) Vendar pa, ne glede na to, da ima ravnatelj vlogo pedagoškega vodje in 

poslovnega organa, njegovo imenovanje ni mogoče brez soglasja ministra, kar pomeni, da 

ima zadnjo in odločilno besedo država. Če k temu dodamo še dejstvo, da imajo ravnatelji 

sklenjene z ministrstvom individualne pogodbe, kar pomeni, da so njihovi osebni dohodki 

vsaj deloma odvisni od tega, kako ministrstvo presoja njihovo delo, je njihova avtonomija 

dvomljiva oziroma z zakonodajo celo preprečena. Tako smo še vedno pri sistemu, ki ima 

velik vpliv od zgoraj navzdol (centralizacija sistema), namesto, da bi bil vpliv od spodaj 

navzgor, kar zahteva šolska avtonomija (Bečaj, 2001). 

Po drugi strani pa daje država učitelju neko varnost kot državnemu uradniku, ki deluje po 

njenih navodilih. Iz tega tudi ne moreš izstopiti, saj država financira šolstvo in daje navodila.  
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Pozornost moramo nameniti še delu, ki zahteva večjo stopnjo usposobljenosti in 

profesionalnosti na področju izobraževanja in ga ne smemo zamenjati z intenzifikacijo. Apple 

(1992) meni, da intenzifikacija predstavlja enega bolj otipljivih načinov, ki razjedajo delovne 

privilegije delavcev v izobraževanju. Kazalniki tega pojava so, primanjkovanje časa,  da bi se 

odpočili, do tega, da nimajo časa slediti razvoju svojega strokovnega področja. To se vidi v 

občutku delovne preobremenjenosti. Intenzifikacija uničuje družabnost, sili učitelje, da 

»sekajo ovinke« in zmanjšuje kakovost lastnega dela. Pod intenzifikacijo razumemo več 

birokratskega, nestrokovnega dela, za kar se morajo učitelji ponovno usposobiti, saj so sami 

strokovnjaki na področju poučevanja, ne pa za izpolnjevanje formularjev. Proces 

nadzorovanja, naraščajoča tehnizacija in intenzifikacija učiteljskega dela, proletarizacija tega 

dela – vse to je bilo napačno razumljeno kot večja profesionalizacija učiteljev (Apple, 1992). 

»Ni potrebno biti zelo sposoben opazovalec, da bi lahko videli sedanje poskuse države in 

industrije po približevanju šole gospodarskim potrebam. Na te pritiske ni imuna nobena stran 

Atlantika.« (Apple, 1992, str. 66)  

J. Erčulj (2011) vidi pomembno vlogo države pri razvoju profesionalnega razvoja v šolah in 

navaja, da bi namesto zbiranja točk za napredovanje v nazive, dosegla večje učinke, če bi 

učiteljem in ravnateljem priporočala ali celo naložila, da morajo spremljati učinke 

profesionalnega razvoja na kakovost dela z učenci.  

Vpliv višine osebnega dohodka 

Plače so pomemben dejavnik v priznanju profesionalizma učiteljskemu poklicu. Tudi 

Mednarodna komisija o izobraževanju za enaindvajseto stoletje v Delorsovem poročilu 

ugotavlja, da se mora izboljšati položaj pri delovnih razmerah učiteljev, in sicer je treba 

ohranjati motivacijo učiteljev, ki delajo v težkih razmerah in jim posvetiti večjo pozornost. 

Plače in druge delovne razmere morajo biti dovolj privlačne v primerjavi z drugimi 

zaposlitvami, za katere se zahteva primerljiva stopnja usposobljenosti, če želimo zadržati v 

poklicu dobre učitelje (Delors, 1996). 

Učiteljski poklic trpi zaradi primanjkljaja pri vseh kategorijah ugodnosti poklica (visoka 

plača, status), razen pri zadovoljstvu pri opravljanju dela. A. Gutman (2001) navaja, da so 
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plače učiteljev v ZDA4 nizke, tako nizke, da si morajo mnogi poiskati dodatno delo, namesto 

da bi poletje izkoristili za nadaljevanje izobraževanja, načrtovanje predavanj za naslednje leto 

ali sprostitev, pri čemer bi se izognili prezgodnji izčrpanosti.  

»Plače učiteljev so precej nižje od plač v poklicih, ki zahtevajo podobno izobrazbo. Glede na 

plače drugih delavcev so se učiteljske plače v zadnjih letih zelo malo zvišale, čeprav se od 

učiteljev zahteva čedalje več: da se spoprimejo z učinki rasnih napetosti in ekonomskega 

razsula v revnih mestnih središčih, povečane stopnje ločitev staršev, širjenja drog in 

nezaželenih nosečnosti med mladoletnicami itd. Trenutna višina plač pritegne v poklic več kot 

dovolj kandidatov, da se zadovoljijo potrebe po učiteljih, vendar je kakovost kandidatov na 

splošno nizka. Razmeroma slabe plače odvračajo od poklica najboljše študente, počasno 

povečevanje plač pa spodbuja najboljše učitelje, da zapustijo poklic. Nizke plače skupaj z 

majhno avtonomijo na delovnem mestu skoraj zagotavljajo nizek družbeni status.« (Gutmann, 

2001, str. 75–76) 

Čeprav je to pogled avtorice na stanje v ZDA, lahko najdemo povezave z položajem učitelja v 

naši državi. Plače naših učiteljev so zagotovo nižje od plač menedžerjev, ekonomistov, 

zdravnikov, pravnikov …. Zaradi varčevalnih ukrepov pa v določenem obdobju ni bilo 

možnosti za napredovanje. Poklic tudi pritegne dovolj kandidatov, vendar menimo, da je to 

prej zaradi varnosti zaposlitve učitelja tudi ta je vedno manjša (pogodbe za določen čas) kot 

pa višina plače5.   

Tudi strokovnjaki Evropske enote Eurydice se strinjajo, da sta plačni sistem in priložnosti za 

povišanje plače bistvenega pomena za delovne razmere učiteljev. Kot je znano, dobre plače 

privlačijo ustrezno usposobljene kandidate za učitelje in ohranjajo njihovo motivacijo ves čas 

dela v poklicu (Eurydice, 2004b).  

Ko omenjam plačo učiteljev, spada pod ta pojme osnovna plača, povišanja, dodatki in drugi 

                                                
4 Primerjava učiteljskih plač s plačami v drugih poklicih in poročilo o upadanju njihovega realnega dohodka najdemo v 
knjigah Horace's Compromise: The Dilemma of the American High School, Theodore R. Sizer (Boston: Houghton Mifflin, 
1984), str. 185; in High School, Boyer, str. 165−171. 
5 OECD objavlja v svoji publikaciji Education at a Glance (Pogled na izobraževanje) tudi poseben kazalnik o plačah 
pedagoških delavcev v osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju. Ta prikazuje osnovne letne bruto plače učiteljev v 
letu 2009, merjene s pariteto kupne moči prebivalstva v posamezni državi in izražene v dolarjih, da je mogoča neposredna 
primerjava med državami. Po teh izračunih so osnovnošolski učitelji z najmanj 15 leti delovne dobe najbolje plačani v 
Luksemburgu (letna bruto plača na nižji stopnji osnovnošolskega izobraževanja znaša 74.402 $, na višji stopnji pa 111.839 
$); na drugem mestu je Švica, na tretjem pa Nemčija. Slovenija se (s 35.482 $) uvršča na konec druge tretjine držav. Med 
državami, ki so sporočile tovrstne podatke, se za Slovenijo razvrščajo še Grčija, Islandija, Češka republika, Poljska, Estonija, 
Madžarska in Slovaška (Ložar, 2011). 
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osebni prejemki, brez prispevkov za socialno varnost in pokojninsko zavarovanje. 

Drugi neformalni vplivi 

Na učiteljev profesionalni razvoj vpliva še vrsta drugih dejavnikov, kot so družina, aktualno 

dogajanje v družbi, sama odločitev za učiteljski poklic, motivacija, zanos ... Več pozornosti 

bomo namenili odločitvi za učiteljski poklic. 

Zelo pomembno je namreč, da si učiteljski poklic izberejo kandidati, ki so se premišljeno in 

zavestno odločili, da se bodo v svojem poklicnem delu ukvarjali s poučevanjem. »Zavzetost 

za študij (notranja motivacija) namreč vpliva tako na kvaliteto učnega dela oziroma samega 

študijskega procesa kot tudi na kakovost poklicnega dela v šoli in učiteljev profesionalni 

razvoj.« (Draper, 2000, Cenčič, 2000, po Javornik Krečič, 2008, str. 43) »Poučevanje je 

poklic, ki upravičeno zahteva premišljeno in dolgotrajno načrtovanje, saj dela učitelj z otroki, 

ki so zelo občutljivi v svojem razvoju.« (Cencič, 2000, str. 53) 

V preteklosti je bilo narejenih precej raziskav, ki so ugotavljale motive ali razloge študentov, 

prihodnjih učiteljev, za izbiro poklica. Daniel in Ferrell (1991, po Cencič in Čagran, 2002) sta 

na podlagi ugotovitev oblikovala hierarhično listo razlogov za izbiro učiteljskega poklica. Na 

prvem mestu je bila želja delati z otroki, nato gotovost pri delu, pod tretje ugodni delovni 

pogji, za tem zanimanje, možnost vseživljenjskega učenja ipd. Novejše študije potrjujejo 

(Montecinos in Nielson, 1997, Donohoue Clyne, 1998, Väisänen, Cencič, 1999 po Cencič in 

Čagran, 2002), da je poglavitni razlog naklonjenost do otrok in želja po delu z mladimi, drugi 

najpogosteje navedeni dejavnik pa je bil želja posnemati zgledne učitelje, nato pa vpliv 

družine. Lukas (1985, po Cencič in Čagran, 2002) je med vplivi poleg staršev in učiteljev 

izpostavil tudi vpliv izbranih prijateljev. Donohoue Clyne (1998, po Cencič in Čagran, 2002) 

pa je izpostavil tudi bolj pragmatične motive, kot so razvoj otrok, vodenje ipd. 

Pri nas naj omenimo dve raziskavi, ki sta ju izvedli M. Cencič (2000) ter M. Cencič in B. 

Čagran (2002). Prva je bila izvedena v študijskem letu 1999/2000 na študentih drugega 

letnika razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Rezultati so pokazali, da so tudi 

pri nas zastopani nekateri podobni razlogi, ki pritegujejo študente v učiteljski poklic. Do 

razlike je prišlo le pri želji po doseganju fakultetne izobrazbe, ki drugje ni eden izmed desetih 

najpomembnejših dejavnikov za izbiro učiteljskega poklica. Kar nekaj študentov pa je 
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navedlo ugodne delovne možnosti, zastopanost poklica v družini, vpliv sorodnikov in »biti 

drugačen učitelj, kot so jih imeli sami« (Cencič, 2000). 

Druga raziskava pa je bila izvedena leta 2001/2002 na vzorcu študentov prvega letnika 

predšolske vzgoje Univerze v Ljubljani (oddelka v Ljubljani in Kopru) in Univerze v 

Mariboru. S faktorizacijo dvaintridesetih razlogov izbire študija so indentificirali pet 

temeljnih motivacijskih dejavnikov: 

‒ notranja (avtonomna) poklicanost za poklic (rojen za ta poklic, želja po delu z otroki), 

‒ vplivanje in samouresničevanje (je koristno javno delo, možnost vpliva na razvoj 

družbe, izobraževanja, zgled otrokom), 

‒ socialno-ekonomske koristi (dober osebni dohodek, privlačni delovni pogoji, možnost 

nadaljnjega izobraževanja, poklic z visokim statusom v družbi, možnost zaposlitve), 

‒ alternativni cilj (»padel« v program, šolanje v skladu z željami ni uspelo, nizke ocene 

in rezultati v srednji šoli, naključje), 

‒ aspiracije in stereotipi (sposobnost za organiziranje ljudi, pomembnost fakultetnega 

šolanja, stalni interes za vrtec, šolo, poklic za ženske, želja staršev po akademski 

izobrazbi, poklic v družini) (Cencič in Čagran, 2002).  

Raziskava je še odkrila obstoj zanimivih razlik v motivaciji za študij in poklic glede na kraj 

šolanja (prav tam).  

2.4.2 Notranji dejavniki učiteljevega profesionalnega razvoja 

Notranje dejavnike učiteljevega razvoja bomo predstavili preko določenih načel, ki vplivajo 

na učiteljevo rast. 

Učitelj kot aktiven oblikovalec in usmerjevalec lastnega profesionalnega razvoja 

»Učitelj je v Hubermanovem kontekstu razumljen kot nosilec odgovornosti za svojo kariero, 

izobraževanje odraslih oziroma stalno strokovno izpopolnjevanje pa kot pomoč njegovim 

osebnim naporom ter v vlogi spodbujevalca pozitivnih procesov v organizaciji – šoli.« 

(Huberman, 1993, po Javrh, 2008) 

Sodobne opredelitve profesionalnega razvoja izpostavljajo pomembnost vseživljenjskega 
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učenja in prelagajo odgovornost za učiteljev profesionalni razvoj na učitelje same (Kalin, 

Valenčič Zuljan, 2006). »Učiteljev profesionalni razvoj je vedno prostovoljen proces, ki 

poteka ”od znotraj”, k razvoju učiteljev ne moremo prisiliti, lahko pa jih k temu spodbudimo, 

jim na sistemski ravni to omogočimo.« (Valančič Zuljan, 2012, str. 71) Avtorica še nadaljuje, 

da sodobna pojmovanja profesionalnega razvoja poudarjajo, da je treba odgovornost za 

učiteljev profesionalni razvoj zaupati učiteljem. Njihov profesionalni razvoj pa najbolj 

spodbuja tisti model, ki izhaja iz učiteljeve definicije »učnih« potreb, ki podpira učiteljevo 

refleksivno ravnanje ter mu pomaga prevzemati odgovornost za svoje odločitve in ravnanje v 

razredu pa tudi za svoj profesionalni razvoj (Feiman Nemser in Floden, 1986, po Valenčič 

Zuljan, 2012). 

Glede na to, da na profesionalni razvoj pozitivno vpliva izobraževanje, je lahko ena izmed 

oblik tudi branje strokovne literature. Vzrok, da učitelji v manjši meri posegajo po tej 

obliki pridobivanja dodatnega znanja, je navedel David McNamara, predavatelj na univerzi v 

ZDA na oddelku za izobraževanje, ki je šel eno leto poučevat v osnovno šolo. Spoznal je, da 

je strokovna literatura premalo povezana z življenjem v razredu, zato je izgubil voljo, da bi bil 

na tekočem z literaturo (Hoyle, 1982). 

Učitelj kot kritični in avtonomni profesionalec 

Berka (2000) meni, je lahko pojem avtonomije tako kot termin svoboda osredotočen na 

skupna in individualna upanja in navdihe. Povezan je z vrednotami, ki so visoko cenjene v 

naši družbi. Na drugi strani pa je lahko avtonomija uporabljena kot krinka za različne in 

včasih sebične interese.  

Beseda avtonomija izhaja iz grške besede autonomia in pomeni neodvisnost. V SSKJ-ju je 

avtonomija naprej opredeljena kot samostojno upravljanje določenega ozemlja v okviru 

države, samouprava in jo lahko dosežeš, imaš in izgubiš. Ena izmed naštetih avtonomij je tudi 

univerzitetna. V Websterjevem slovarju enciklopedične izdaje je razlaga pojma avtonomije 

pojasnjena kot moč ali pravica do samouprave (z omejitvami), kot samoupravna ali politična 

neodvisnost mesta, države (omejena ali lokalna avtonomija) in metaforično kot človekova 

volja ali želja, da si vlada po svojih lastnih principih in zakonih. 

V času razsvetljenstva, ko se je izoblikoval koncept avtonomije, ga nemški filozof I. Kant 
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poveže z vprašanjem možnosti vzpostavitve človeka kot samostojnega, kritičnega in moralno 

odgovornega posameznika. »Kant je prepričan, da edini možni temelj osebne svobode leži v 

človekovem umu. Ker pa človek ni le umno, ampak tudi biološko (»naravno«) bitje, njegova 

potencialna zavezanost lastnemu umu poleg samostojnosti privede tudi do težav, ki sta jih 

filozofija in psihoanaliza do današnjega časa že precej temeljito opisali in pojasnili.« (Kroflič 

2002b, str. 77) Težave se pojavijo, ker se človek kot naravno in umno bitje v vsakodnevnem 

življenju ne ravna zgolj po umnih načelih, ampak predvsem po biološkem načelu ugodja. 

Namesto da bi posameznik sam vložil napor v iskanje umnih načel, se raje nasloni na 

preverjene zunanje avtoritete cerkve, države in moralnih vrednot. Avtonomno odločanje je 

tako naporen projekt, ki ga zmorejo le redki posamezniki z močno voljo (Kroflič, 2002b). 

Osebno razumemo avtonomijo kot zmožnost samostojnega odločanja, ki pa je vedno v nekih 

okvirih, mejah. Prav tako K. Kuščer (1999) meni, da je učiteljeva avtonomija svobodna in 

samostojna izbira didaktičnega koncepta učenja in poučevanja, izbira metod, tehnik in oblik 

dela ter tudi vsebin (kar je omogočeno z učno ciljnim načrtovanjem pouka). Pomeni, da smo 

bolj avtonomni takrat, če niso vse stvari vnaprej predpisane in določene.  

Učiteljeva avtonomija pa ni le nujna sestavina demokratičnega sistema, ampak pomembno 

vpliva na doseganje zastavljenih učnih ciljev. Avtonomija ali stopnja možnosti samoodločanja 

je osrednji člen notranje motivacije ter vpliva na občutek odgovornosti za rezultate lastnega 

dela, saj jih pripišeš svojim naporom. Nasprotno pa ob preveliki meri birokratske kontrole od 

zunaj in prepodrobnega predpisovanja učitelji doseženih (dobrih ali slabih) rezultatov ne 

pripisujejo več sebi in postanejo postopno apatični, brezbrižni (Firestone, Pannel, 1993, po 

Marentič Požarnik, 2004a). 

»Avtonomija prav tako ni določena samo negativno: samo kot zahteva po neodvisnosti od 

zunanjih interesov in pritiskov. Določena je pozitivno: s popolno in globoko zavezanostjo 

lastnim notranjim opredelitvam in mejam, ki pa ni mogoča ob podrejanju zunanjim pritiskom, 

zunanjemu postavljanju mej. Avtonomija poučevanja ni izprošena stvar, ne more biti dar 

dobrega despota, prav tako ni nikakršna kaprica, ampak spada med temeljne predpostavke, 

brez katerih ustvarjanje novega (raziskovanje) in prenos sedanjega znanja (poučevanje) 

preprosto nista mogoča.« (Zgaga 2002, str. 83–84) 

Če učitelj s priznanim profesionalnim znanjem uresničuje učne načrte, ki so bili zasnovani 
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drugje, je to »šibka« ali omejena koncepcija učiteljeve avtonomije. Če pa je učitelj ekspert na 

svojem področju in mu je s tem zaupano odločanje tako o vsebinah kot tudi o metodah in 

pogojih svojega dela ter o ukrepih šolske politike, je to »krepka« koncepcija učiteljeve 

avtonomije (Dale, 1989, po Marentič Požarnik idr., 2005). 

Prav tako Marentič Požarnikova idr. (2005) navajajo, da učiteljeva avtonomija deluje med 

¨notranjimi¨ in ¨zunanjimi¨ mejami oziroma določilnicami. Med prve spada učiteljeva 

odgovornost in profesionalna usposobljenost ter pripravljenost za uveljavljanje potrebnih 

sprememb. Med zunanje okvire pa poleg novih učnih načrtov, standardov, katalogov znanja in 

učbenikov spadajo novi oziroma prenovljeni zakoni, pravilniki, s tem povezana kontrola ter 

zunanje preverjanje znanja. 

Zraven do sedaj omenjenih notranjih okvirov pa imamo še zunanje meje avtonomije, ki jo 

tvorijo med drugim pravilniki ter zunanje preverjanje.  

»Pri tem ne smemo spregledati, da dobivajo učitelji s temi ukrepi konfliktna sporočila; na eni 

strani se spodbuja njihova metodična svoboda kot glavni izraz avtonomije, na drugi strani se 

veča vloga raznih pravilnikov, nadzora in eksternega preverjanja oziroma nacionalnih 

preizkusov znanja, ki dajejo učiteljem (skupaj s standardi znanj oz. katalogi) močne signale o 

tem, kaj vse morajo učence naučiti.« (Marentič Požarnik idr., 2005, str. 12) 

Strokovna avtonomija učiteljev, vsaj v metodičnem pogledu, se na eni strani razglaša kot 

nujna in zaželena, na drugi pa jo dejansko omejuje cela vrsta tekočih ukrepov. Tako učiteljeva 

avtonomija delovanja pri tistem, ki si samo skopira priročnik, preide iz notranjih v zunanje 

določilnice. Ker ni toliko usposobljen, pripravljen kaj spremeniti ali nima notranje motivacije, 

se odloči za učbenik, ki mu ga predpišejo od zunaj in sploh ne rabi razmišljati o metodičnem 

področju.  

Že iz sedaj povedanega lahko ugotovimo, da ne gre za pojem, ki bi ga lahko enoznačno 

opredelili. Odvisen je od različnih dejavnikov, ki vplivajo na njegovo opredeljevanje. V Beli 

knjigi o vzgoji in izobraževanju, na podlagi katere je bil sprejet šolski zakon v letu 1996, je 

med načeli in teoretičnimi izhodišči tudi avtonomnost šol. »Šole morajo imeti avtonomijo; 1. 

v razmerju do države in struktur oblasti, 2. v razmerju do ¨zunajšolskih¨oblik in vrst vednosti 

ali prepričanj.« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 2011, str. 14) Naprej se 
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pojasnjuje, da je avtonomnost v razmerju do države zagotovljena z načinom financiranja in 

načinom zaposlovanja pedagoškega, strokovnega in upravnega kadra ob jasnih kriterijih 

izbora (temeljito poznavanje učnega področja oziroma lastne stroke, poznavanje psiholoških 

in pedagoških zakonitosti itn.) Kot slednje je v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju 

navedeno, da je avtonomnost institucij povezana tudi z avtonomijo posameznika (učiteljev, 

učencev, dijakov). Avtonomija šol ne nasprotuje njihovemu odpiranju v ožje in širše okolje in 

povezovanju z drugimi institucijami prenašanja vednosti in kulture.  

Avtonomija učitelja je zagotovo posledično povezana in odvisna od pravne podlage šolske 

avtonomije. Saj je znano, da učenci ne morejo postati samostojni, kritični in iznajdljivi, če 

niso takšni njihovi učitelji in vodstveni delavci. Enako lahko rečemo za avtonomijo učiteljev. 

Če ni vodstvo šole avtonomno, potem so tudi učitelji toliko težje avtonomni. »Avtonomnost 

posamezne ravni je mogoča, če so za to v širši organizaciji izpolnjeni določeni pogoji. 

Največkrat to pomeni, da mora obstajati ustrezna avtonomija tudi na višji organizacijski 

ravni.« (Bečaj, 1999, str. 5) Bečaj (2002) še pravi, da vodstveni delavci ne bodo postali 

avtonomni, če se državne institucije ne bodo pripravljene odpovedati delu svoje moči, na 

katero so se navadile v preteklosti, s čimer bi jim naredili dovolj prostora za samostojno 

odločanje. 

Eno izmed načel, opredeljenih v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011), je tudi načelo 

avtonomnosti strokovnih delavcev, ki je povezano z avtonomijo vzgojno-izobraževalnih 

inštitucij in z avtonomijo posameznika. »Strokovnim delavcem je treba omogočiti strokovno 

avtonomno presojanje in ravnanje. Najpomembnejše izhodišče strokovnega presojanja in 

ravnanja mora biti poznavanje učnega področja oz. lastne stroke ter pedagoških spoznanj in 

odgovorno ravnanje na tej osnovi. Strokovni delavci morajo biti pripravljeni na sodelovanje 

in morajo znati poiskati tudi pomoč strokovnjaka zunaj vrtca, šole, inštitucij za izobraževanje 

odraslih ...« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS, 2011, str. 475) 

Že prej smo navedli, da etična odgovornost omejuje avtonomno delovanje, da je nekakšno 

varovalo, da ne počnemo česa nezaželenega in da je eden izmed sestavnih delov 

profesionaliziranega programa izobraževanja učiteljev. Ali to pomeni, da bi si morali želeti 

predpisan etični kodeks na področju vzgoje in izobraževanja? Ta bi nas po eni strani samo še 

bolj omejeval in nadziral, po drugi strani pa je slišati, da bolj kot je učiteljevo delo 

opredeljeno, večji ima ugled.  
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Zastavimo si lahko vprašanje, ali bi z oblikovanjem etičnega kodeksa prikrajšali učitelje za 

njihovo avtonomno odločanje ali pa bi pripomogel k večjemu etičnemu osveščanju učiteljev. 

Učiteljev profesionalni razvoj pomeni povezovanje pojmovanj (stališč) in ravnanj 

Pučkova (1997) pravi, da je za spreminjanje šolskega dela pomemben tudi pogoj spreminjanja 

stališč. Kajti stališča imajo vpliv na človekovo ravnanje, torej je pri spreminjanju ravnanja 

nujno tudi spreminjanje stališč. »Vsaka sprememba se bo udejanjila le, če jo bo učitelj vnesel 

v svoje vsakodnevno delo, to pa se bo zgodilo, če bo sprememba postala njegov način 

razmišljanja.« (Razdevšek-Pučko, 1997, str. 206) 

Kognitivno-konstruktivistični model učenja postavlja okvir za razumevanje in spodbujanje 

učiteljevega profesionalnega razvoja, s postavko, da posameznik aktivno konstruira svoje 

znanje. Konstruktivizem, kot teorija učenja in poučevanja, ne zahteva le aktivnega učenca, ki 

si svoje znanje gradi z lastnim miselnim naporom, ampak tudi aktivnega učitelja, ki uspešno 

pripelje učence do znanja. 

Poklicna oziroma profesionalna rast učiteljev (in študentov kot prihodnjih učiteljev) poteka na 

dveh ravneh: 

a) na ravni pojmovanj, ki jih M. Valenčič Zuljan (1999, 2007a, po Valenčič Zuljan, 

2012, str. 77) razume kot »oseben, impliciten konstrukt, ki se oblikuje v 

posameznikovi osebni zgodovini kot nekakšna usedlina vseh njegovih izkušenj, 

doživetij in spoznanj s fenomenom pojmovanja in ima vlogo kompasa v 

posameznikovem življenju, kar se kaže v kvalitativno različnih načinih razumevanja, 

interpretiranja in delovanja posameznika« in  

b) na ravni ravnanja, kjer gre za proces pridobivanja in izpopolnjevanja profesionalnih 

spretnosti (raven gotovosti in rutine), ki bi morale biti po Elliottovem (1991) mnenju 

bolj celostne, ne pa ozko izolirane spretnosti v behaviorističnem pomenu (Valenčič 

Zuljan, 2012, 2001; Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Gre za dve plasti istega procesa, ki sta v procesu refleksije med seboj zelo močno povezani. 

Učiteljeva pojmovanja vodijo njegovo akcijo in njeno interpretacijo, akcija – učiteljevo 

ravnanje – pa povratno pomeni eno temeljnih izhodišč za razmišljujočo analizo, ki je 

namenjena ozaveščanju pojmovanj za izboljšanje pedagoške akcije (Valenčič Zuljan, 2012, 
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2001; Valenčič Zuljan idr., 2011).  

Pridobivanje novih informacij in izkušenj, tudi konfliktnih, ki jih ne moremo preprosto 

razložiti v okviru obstoječih shem, pomeni kognitivni konflikt. Ta pa je lahko izhodišče 

oziroma izziv za posameznikov razvoj, vendar le, če pride do transformacije in predelovanja 

izkušenj. Profesionalni razvoj na področju učiteljevih pojmovanj, vsebuje spoznavanje, 

sprejemanje, in ponotranjenje višjih pojmovanj poučevanja in učenja, ki poteka v procesu 

izkustveno-konstruktivističnega modela pouka (Valenčič Zuljan, 2012, 2011, Javornik Krečič, 

2008). Višja pojmovanja poudarjajo pomen učenčeve aktivnosti v vseh fazah učnega procesa. 

Pomenijo tudi povečano odgovornost in pestrost različnih oblik poučevanja. Učitelj in učenec 

se razvijata drug ob drugem. Učenci imajo priložnost za prevzemanje pobud in odgovornosti 

za svoje učenje. Učitelj pa se ob njih poklicno razvija, tako da svoje izkušnje reflektira, 

osmišljuje, predeluje (gl. Scardamalia in Bereiter, 1989; Kember, 1996, po Valenčič Zuljan, 

2012, 2011, Javornik Krečič, 2008). 

Učenci si na ta način povečajo kakovost in trajnost pridobljenega znanja z razvijanjem 

različnih strategij mišljenja, omogočeno jim je, da doživijo proces nastajanja in spreminjanja 

spoznanj, sposobnost samostojnega ustvarjalnega in kritičnega mišljenja ter presojanja, za 

samozavestno srečevanje z življenjskimi problemi in za njihovo reševanje (Marentič Požarnik 

in Cencič, 2003). Glavni akterji uresničevanja zastavljenih ciljev pa so zagotovo učitelji, ki 

morajo biti pripravljeni na precejšnjo reorganizacijo dela in na dejstvo, da konstruktivistično 

poučevanje zahteva od učitelja veliko več kot tradicionalne oblike poučevanja. Od tega, da se 

mora dodatno izobraževati o vsebinah, se mora zavedati, da se bo pogosto treba obvladati oz. 

spremeniti tudi sebe in svoje ustaljene vzorce obnašanja v razredu. 

Pri tem imajo učiteljeva pojmovanja o pouku, vlogi učitelja, vlogi učenca, učenju, 

poučevanju, pridobljena v procesu šolanja, zelo pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnjega 

učitelja. Nekateri (prim. Zeichner, Tabachnick in Densmore, 1988, po Javornik Krečič, 2008) 

menijo, da prihodnjega učitelja te zgodnje izkušnje celo bolj zaznamujejo kot sam proces 

izobraževanja na fakulteti in prvo leto poučevanja. Kot pravi M. Valenčič Zuljan (2007a, po 

Valenčič Zuljan, 2012), je pomembno spoznati študentova pojmovanja in tudi »pomagati« 

študentom in učiteljem na poti spoznavanja in pridobivanja ustreznih spretnosti ravnanj, ki 

omogočajo učitelju vse večjo fleksibilnost v presojanju, odločanju in ravnanju »ter sposobnost 

reševanja problemov na vse bolj kompleksni ravni«. Zelo pomembno je, da učitelj na svoji 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

83 

profesionalni poti spreminja svoja pojmovanja, saj na ta način spreminja kontekst svojega 

delovanja, s tem pa učencem zagotovi pridobitev raznolikih izkušenj ter kakovostno znanje 

(Javornik Krečič, 2008). 

Refleksija kot sredstvo za učiteljev profesionalni razvoj 

S strani mnogih avtorjev je refleksija razumljena kot najpomembnejši del profesionalizma 

(Dunn idr., 2008; Urban, 2008, po Peeters in Vandenbroeck, 2010). Prav tako zavzema 

osrednje mesto v sodobnih pojmovanjih učiteljevega profesionalnega razvoja raziskovalcev 

tega področja (Schön, 1983; Zeichner, 1992; Marentič Požarnik, 1987; Grimmett in Erickson, 

1988; Korthagen in Kessels, 1999; Korthagen in Vasalos, 2005; Freese, 2006; Hoban in 

Hastings, 2006; Harfold in Mac Ruaire, 2008; Klander, 2007; po Valenčič Zuljan idr., 2011). 

Izraz refleksija izhaja iz latinskega reflectere in pomeni premisliti, razglabljati, odsevati, 

presoditi. Mnogi avtorji (npr. Schön, Furlong in Maynard, 1995, po Cvetek, 2005) pripisujejo 

avtorstvo ideje o refleksiji kot o načinu razmišljanja profesionalcev ameriškemu filozofu 

Deweyu, ki je svoje poglede na refleksijo utemeljuje z nasprotjem med t. i. rutinsko in 

refleksivno akcijo. Medtem ko gre pri prvi za neke vrste »tehnično« ravnanje, ki ne vsebuje 

posebnega premisleka, pa druga, refleksivna akcija, vsebuje »aktivni, vztrajni in skrbni 

premislek o vsakršnem prepričanju ali domnevni obliki znanja v luči dokazov, ki jo 

podpirajo.« (Dewey, 1910, str. 6, po Furlong in Maynard, 1995, str. 39, po Cvetek, 2005, str. 

44)  

Bell (1993, str. 29, po Valenčič Zuljan, 2012, str. 81) refleksijo definira kot »proces 

izkustvenega učenja na podlagi poglobljene analize (lastne) prakse in kognicij, ki usmerjajo 

posameznikovo razmišljanje in delovanje.« Gre torej za metakognitivni proces. Ta lahko 

poteka individualno, ko se učitelj ustavi, da bi osvetlil dogajanje v razredu ali pa gre za 

interaktivni proces, ko učitelj ob pomoči druge osebe (kritičnega prijatelja) razjasnjuje dileme, 

postavlja vprašanja in si pridobi globlji vpogled v svoje delo in kognicije, ki vodijo njegovo 

ravnanje (prav tam).  

Po mnenju Liptona in Wellmana (2001, po Valnečič Zuljan, 2012) je refleksija ena 

najpomembnejših učnih navad, ki jih lahko vzgojimo, zato je zelo pomembno, da 

refleksivnemu mišljenju v procesu načrtne skrbi za strokovni razvoj učitelja posvetimo 

posebno pozornost. Postati mora načrtno vodeno in ozaveščeno. 
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Razlikujemo lahko med refleksijo za ukrepanje (kaj bom naredil, spremenil), refleksijo v 

akciji (kaj počnem) in refleksijo o ukrepih (kaj sem naredil) (Cheng, 2001, po Peeters in 

Vandenbroeck, 2010). Prav tako Handal in Lauvas (1987, po Valenčič Zuljan, 2012) opisujeta 

tri nivoje refleksije: nivo neposredne prakse, nivo utemeljevanja in etični nivo, ki so podobni 

prej omenjenim. Težava je le v tem, da učitelji najpogosteje razmišljajo le na prvem nivoju. 

Refleksijo lahko razlikujemo tudi glede na: 

‒ predmet ali objekt refleksije, 

‒ stopnjo ali globino, 

‒ razmerje med refleksivnim razmišljanjem in ravnanjem, 

‒ časovni vidik (pred akcijo, med akcijo, po akciji), 

‒ socialni vidik (cilj refleksije) (Valenčič Zuljan, 2012). 

M. Valenčič Zuljan in Vogrinc (2007b) in M. Valenčič Zuljan (2012) opisujeta različne 

tehnike in pristope, ki spodbujajo posameznikovo refleksivno razmišljanje, saj je treba 

sposobnost refleksije kot sredstvo za razvijanje sodobnega razmišljajočega učitelja načrtno 

razvijati. Naj navedemo primer iz Japonske, kjer je raziskovalni pouk ključnega pomena. 

Vsak učitelj v sodelovanju s kolegi izmenično pripravi »najboljšo možno učno uro«, v kateri 

prikaže strategije za dosego nekega specifičnega cilja. Skupina učiteljev opazuje poučevanje, 

snemajo, si delajo zapiske in nato podajo povratno informacijo. V nekaterih primerih isto uro 

izvede drugi učitelj in spet sledi refleksija (Darling-Hammond idr., 2009). 

Tudi pri raziskavi, ki so jo izvedli v vrtcih na Švedskem, so prišli do ugotovitev, da imajo 

zaposleni pozitivno mnenje o pomembnosti znanja pridobljenega pri raziskovanju za razvojno 

delo in za izboljšanje sposobnosti, da so uporabljali skupino sodelavcev za konstruktivne 

kritične refleksije o svojem profesionalnem delu (Johansson, Sandberg in Vuorinen, 2007).  

Ni pomembno samo poudarjanje refleksije v času službovanja, ampak tudi v času začetnega 

izobraževanja učiteljev, da se zavedajo bistvenih kvalitet učencev v šoli, da jih lahko bolj 

uspešno usmerjajo v izkoriščanje teh jedrnih kvalitet, v šoli in tudi v nadaljnjem življenju 

(Korthagen, 2004). 
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2.4.3 Profesionalni razvoj in dosežki učencev 

»Primerjave v znanju učencev, kot sta TIMMS in PISA, sprožajo odzive šolskih politik in 

posledično šolskih sistemov, šol, vodenja, učiteljev z namenom izboljšanja kakovosti in 

dosežkov učencev. Spremembe in zahteve po kakovosti se uveljavljajo tudi zaradi veliko 

vloženih sredstev, izboljšanih kompetenc strokovnih delavcev in ravnateljev, spodbujajo jih 

profesionalni interesi.« (Koren in Brejc, 2011 str. 317) 

Kot ugotavljajo v raziskavi, ki so jo izvedli v Kaliforniji in Michiganu v letih od 1987 do 

1992, je uspeh dijakov najbolj odvisen od tega, kaj učitelji počnejo v razredu, od zmožnosti in 

volje učiteljev, da omogoča vse vrste potrebnih izobraževalnih okolij, za doseganje učnih 

ciljev (McLaughlin in Talbert, 1993). »Višji nivo izobrazbe je v pozitivni povezavi z boljšo 

kvaliteto varstva otrok ter z boljšimi razvojnimi rezultati otrok.« (Cameron in Moss, 2007, 

Fukkink in Lont, 2007, Sylva idr., 2004, po Peeters in Vandenbroeck, 2010) 

Povezavo med učenjem učencev in profesionalnim učenjem učiteljev potrjujeta tudi Swaffield 

in MacBeth (2009, po Erčulj, 2011), pri čemer vidita povezovalno vlogo ravnatelja, ki 

navdihuje učenje na vseh ravneh in jih uresničuje na praktični ravni. Študije namreč 

dokazujejo neposredno povezanost med usposobljenostjo učiteljev in kakovostjo njihovega 

dela, posledično pa tudi boljše priložnosti za učenje učencev (Gordon, 2004; Day in Gu, 2010, 

po Erčulj, 2011). Creemers in Kyriakides (2013) navajata, da sodelovanje in interakcije med 

učitelji lahko prispevajo k njihovemu profesionalnemu razvoju, imajo pa lahko tudi učinek na 

pedagoško prakso in tako izboljšajo učenje učencev. 

Na področju, kako učiteljev profesionalni razvoj vpliva na dosežke učencev, je bilo narejenih 

veliko raziskav. Kar 1300 so jih proučili Yoon in sodelavci (2007), vendar je bilo le devet 

študij takšnih, ki so ustrezale standardom in ki neposredno ocenjujejo učinke učiteljevega 

profesionalnega razvoja na delovnem mestu na dosežke učencev pri matematiki, 

naravoslovju, branju in jezikih. Rezultati teh študij kažejo, da zagotavljanje profesionalnega 

razvoja učiteljem zmerno učinkuje na učenčeve dosežke (kontrolni skupini učencev so se 

povečali dosežki za 21 povprečnih točk, če so njihovi učitelji bili deležni precejšnjega 

profesionalnega razvoja, povprečno 49 ur). Vseh devet raziskav je bilo osredotočenih na 

osnovnošolske učitelje in njihove učence med leti 1986 in 2003 (Yoon idr., 2007). 

Profesionalni razvoj učinkuje na dosežke učencev skozi tri korake. Prvič profesionalni razvoj 
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povečuje znanje in spretnosti učiteljev. Drugič boljše učiteljevo znanje in spretnosti 

izboljšujejo poučevanje v razredu. Tretjič izboljšano poučevanje zvišuje dosežke učencev. Če 

je ena povezava šibka ali manjka, ne moremo pričakovati boljšega znanja učencev.  

Standardi, učni načrti, odgovornost, ocene

Profesionalni 
razvoj 

Učiteljevo znanje 
in spretnosti 

Poučevanje v 
razredu Dosežki učencev

 
Shema 6: Kako profesionalni razvoj učinkuje na dosežke učencev (Yoon idr., 2007, str. 4) 

Pri prvem koraku mora biti profesionalni razvoj zelo kvaliteten v teoretični zasnovi, pri 

načrtovanju, obliki in izvedbi.  

‒ Profesionalni razvoj bi moral biti intenziven, nepretrgan, osredotočen na vsebino, 

medsebojno povezan in skladen s prakso, dobro opredeljen in kakovostno izpeljan 

(Garet idr., 2001; Guskey, 2003; Loucks-Horsley, Hewson, Love in Stiles, 1998; 

Supovitz, 2001; Wilson in Berne, 1999, po Yoon idr., 2007).  

‒ Zasnovan bi moral biti na skrbno izdelani in empirično potrjeni teoriji, kako se učitelji 

učijo in spreminjajo (Ball in Cohen, 1999; Richardson in Placier, 2001; Sprinthall, 

Reiman in Thies-Sprinthall, 1996, po Yoon idr., 2007). 

‒ Moral bi spodbujati in razširjati učinkovit učni načrt in učne modele, ki izhajajo iz 

dobro definirane in veljavne teorije (Cohen, Raudenbush in Ball, 2002; Hiebert in 

Grouws, 2007; Rossi, Lipsey in Freeman, 2004, po Yoon idr., 2007). 

Pri drugem koraku morajo imeti učitelji motivacijo in spretnosti za prenos v procesu 

profesionalnega razvoja pridobljenega znanja v spreminjanje lastnega poučevanja (Borko, 

2004, Showers, Joyce in Bennett, 1987, po Yoon idr., 2007). V tem procesu je pomembno, da 

je deležen učitelj podpore s stalnim sodelovanjem šole in spremljanjem strokovnjakov s 

svetovanjem. Na takšen način bi se lahko izognili oviram, kot so pomanjkanje časa za 

pripravo in poučevanje, omejenost z materiali in človeškimi viri in pomanjkanje nadaljevanja 

podpore (Yoon idr., 2007). 

Pri tretjem koraku, poučevanje, izboljšano s profesionalnim razvojem, zvišuje dosežke 
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učencev. Izziv je vrednotenje izboljšav (Yoon idr., 2007). Kot smo že omenili, mora biti 

zagotovljenih več dejavnikov, da lahko pričakujemo boljše dosežke učencev. Profesionalni 

razvoj učiteljev je pojem takšne dimenzije, ki zavzema celovit proces rasti. Učitelji pa so še 

vedno ključni dejavnik v procesu poučevanja. »Navsezadnje so učitelji tisti, ki brezpogojno 

držijo ključ do uspeha izobraževalnega podjetja in zagotovo je čas, da vidimo svet šolanja iz 

njihovega zornega kota.« (Hargreaves in Goodson, 1996, str. 24) 

Profesionalni razvoj, ki je premišljeno načrtovan, dobro organiziran in podprt z izsledki 

raziskav, je bistvo vsakega uspešnega izboljševanja izobraževanja. Tudi v primeru, da 

profesionalni razvoj sam po sebi ni zadostni pogoj za določene izboljšave v izobraževanju, je 

kljub temu absolutno potrebna sestavina pri naporih za izboljševanje izobraževanja (Guskey, 

2000). 

Dennis Sparks in Thomas R. Guskey sta na podlagi ugotovitev predhodnih raziskav o vplivih 

profesionalnega razvoja na dosežke učencev razvila model, ki opisuje glavne dejavnike v 

multidimenzionalni povezavi med profesionalnim razvojem in izboljšavami v učenju učencev 

(Guskey in Sparks, 1996, po Guskey, 2000).  

VSEBINSKE
značilnosti

KONTEKSTNE
značilnosti

Spremenljivke,
ki opredeljujejo

POSTOPEK

KVALITETA
profesionalnega

razvoja

STARŠI
izobraževanje

Konference za 
starše, konference, 

vodene s strani 
študentov, vodeno 

domače delo

UČITELJ
znanja in prakse

Kultura šole,
klinični nadzor,

koučing, 
vrednotenje

VODSTVO
znanja in 

prakse

STARŠI
znanja in prakse

STRATEGIJE
za učni načrt,
organizacijo,

učbenike,
disciplino,
prisotnost,

razvrščanje, itd.

IZBOLJŠANI
DOSEŽKI
UČENCEV

 
Shema 7: Guskeyev in Sparksov model povezav med profesionalnim razvojem in 

izboljšavami pri učenju učencev (Guskey, 2000, str. 72) 
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V modelu so identificirani tisti dejavniki, ki močno vplivajo na povezave in jih najdemo 

znotraj šole ali šolskega okrožja. Puščice predstavljajo smer učinkovanja.  

Na kvaliteto profesionalnega razvoja vplivajo tri glavne značilnosti: 

Vsebinske značilnosti se nanašajo na vsebinsko področje profesionalnega razvoja, 

katera nova znanja, spretnosti si naj pridobi posameznik, da bo zadovoljil novim 

pričakovanjem in odgovornostim. 

Spremenljivke, ki opredeljujejo postopek, tj. na kakšen način so aktivnosti planirane, 

organizirane, izpeljane in spremljane (od začetnega izobraževanja učiteljev do spremljevalnih 

aktivnosti, kot so koučing, akcijsko raziskovanje). 

Kontekstualne značilnosti, ki se nanašajo na to, kje, kdaj in zakaj se bo profesionalni 

razvoj odvijal ter kdo bodo udeleženci. Opredeljujejo organizacijo, sistem ali kulturo, v kateri 

se bo odvijal profesionalni razvoj. 

Zanemarjenje katerekoli od teh dimenzij lahko občutno zmanjša učinkovitost profesionalnega 

razvoja in drastično zmanjša verjetnost izboljšanja učenčevega učenja. 

Osrednja komponenta modela je kvaliteta profesionalnega razvoja. Čeprav ne vpliva 

direktno na dosežke učencev, je kvaliteten profesionalni razvoj pomemben in nujen predpogoj 

za izboljšave. Vpliv profesionalnega razvoja učitelja na učence se kaže skozi direkten vpliv 

znanja in prakse učiteljev in vodstva. 

Takojšen in najbolj pomemben rezultat profesionalnega razvoja je viden v znanju in praksi 

učiteljev. Ta faktor pa je primarna povezava med profesionalnim razvojem in dosežki 

učencev.  

Prav tako kvaliteta profesionalnega razvoja neposredno vpliva na znanja in prakse vodstva, 

čeprav je to večkrat zanemarjeno pri vrednotenju profesionalnega razvoja. Vodstvo po navadi 

ne vpliva na dosežke učencev direktno. Vendar pa njihovo znanje in praksa indirektno 

vplivata na učence na dva načina. Prvi način so interakcije z učitelji, še posebej skozi 

aktivnosti kot so nadzor, koučing in formativno spremljanje. Vodstvo veliko prispeva h klimi 

ali kulturi šole, tako da oblikuje visoke standarde profesionalnega vedenja, da poskrbi, da je 

šola prava učna skupnost, ki podpira eksperimentiranje in napore za izboljšanje vrednot (Deal 

in Peterson, 1994, po Guskey, 2000). Drugi način, kako vodstvo indirektno vpliva na dosežke 

učencev, pa je vodstvena vloga, kako organizirati šolo (učbeniki, disciplina, prisotnost itd.). 
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Kot tretji primarni vpliv na dosežke učencev so v model vključena znanja in prakse staršev. 

Starši oz. socialni in kulturni kapital družine je močno povezan z učenčevimi dosežki. Na 

dosežke svojih otrok vplivajo z nenehnim vključevanjem v šolske aktivnosti in z domačimi 

nalogami. Guskey meni, da lahko učitelji vplivajo na znanje staršev in njihovo prakso, npr. 

tako, da organizirajo konference za starše, konference, ki jih vodijo študenti, preko vodenega 

domačega dela itd.  

Druga osrednja komponenta v modelu so izboljšani dosežki učencev. Učni dosežki učencev 

so odvisni od narave profesionalnega razvoja, udeležencev in ciljev v tem posebnem okolju. 

Za te identificirane povezave v modelu avtorja verjameta, da so najbolj neposredne in 

najmočnejše (Guskey, 2000).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in metodologija 

V zadnjih desetletjih je profesionalizacija učiteljskega poklica v mednarodnem in domačem 

prostoru deležna posebne raziskovalne pozornosti. Izpostavljena so vprašanja, ali je 

poučevanje profesija ali ni, kje so potrebne spremembe, pa o stalnem strokovnem 

izpopolnjevanju oz. profesionalnem razvoju učitelja … Koliko teh premislekov si postavljajo 

sami učitelji in v kakšni obliki? Redki berejo strokovno literaturo na to temo, saj jim pogosto 

zmanjkuje časa za slednje, ko pa spremembe terjajo nove in nove priprave na delo. Tudi razni 

projekti, papirologija in zadolžitve, ki niso vezane na pouk, terjajo svoj čas. Tako dejansko 

učitelji vedno več delajo, ne moremo pa reči, da je njihovo delo bolj kompleksno, saj veliko 

dodatnih zadolžitev ni vezanih na koordiniranje, svetovanje, ustvarjanje novega znanja, 

ampak na različne organizacijske vidike, kot so npr. varstvo vozačev, dežurstvo, pripravljanje 

malice, pospravljanje ipd.  

Glede na preštudirano literaturo je v Sloveniji velika možnost, da se učiteljski poklic umesti 

med profesije, saj izpolnjuje vedno več kriterijev, ki se zahtevajo za pripadnika profesije, oz. 

te kriterije zadovoljuje v vedno večji meri. Tudi Guskey in Huberman, ki sta veliko delala z 

učitelji po svetu, menita: »Velika večina učiteljev in šolskih upraviteljev, na katere sta 

naletela, so predani profesionalci, ki delajo trdo pod zahtevnimi pogoji« (1995, po Villegas-

Reimers, 2003, str. 7). 

Pomembno se nam zdi, da so učitelji ozaveščeni, kakšen je (lahko) njihov doprinos k 

profesionalizaciji poklica. Znano je, da so učitelji objekti in subjekti pedagoških sprememb ter 

da se reforme uveljavijo ali pa padejo z učitelji. Zato je tako v času izobraževanja za poklic 

kot v kasnejših obdobjih učiteljevega profesionalnega delovanja pomembno spodbujanje 

njihovega profesionalnega razvoja, v katerem se spodbuja povezovanje njihovih pojmovanj 

pouka z znanstvenimi modeli pouka, jih usmerja k strokovno premišljenem delovanju ter 

promoviranju koncepta poučevanja kot profesije. Tudi Kalinova (2010) pravi, da učiteljev 

razvoj lahko podpiramo in spodbujamo »od zunaj«, ne moremo pa ga doseči na tehnološki 

način, kajti gre za notranji proces, ki se ga vsi učitelji ne zavedajo. Zavedanje pomena svojega 

profesionalnega razvoja je tako eden od pomembnih elementov profesionalizacije učiteljskega 

poklica. Za vsakega učitelja je pomembno razreševanje vprašanja, kako lahko posameznik 
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pripomore k izboljšanju obstoječega stanja.  

Zanimalo nas je, v kolikšni meri so postavke učiteljskega poklica kot profesije zajete v 

pojmovanjih pedagoških delavcev ter širše nepedagoške javnosti. Glede na pomembnost 

učiteljeve poklicne vloge in njegovega vpliva na učenčevo znanje je bistveno, da se učitelji, 

širša družba, šolska politika pa tudi izobraževalci učiteljev zavedajo pomena vsakega 

dejavnika posebej. Velikokrat učitelji mislijo, da ne morejo ničesar spremeniti na bolje, da 

imajo drugi manjvreden odnos do njihovega dela. Tudi kritike strokovnjakov so lahko 

povezane z razvrednotenjem učiteljeve strokovnosti, spodkopavanjem avtoritete in nižanjem 

avtonomnosti v razredu (Peček, 1998). Temeljni problem naše raziskave je analizirati, kako 

pojmujejo učiteljevo poklicno delo naši »uporabniki oz. klienti« (učenci kot odjemalci 

storitev in njihovi starši) in pedagoški delavci sami (ravnatelji in učitelji). Pri učiteljih in 

ravnateljih pa želimo ugotoviti tudi, kateri dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na 

profesionalni razvoj učiteljev. 

3.1.1 Raziskovalna vprašanja 

V raziskavi želimo odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 

− V kolikšni meri in v katerih značilnostih pojmujejo učiteljevo poklicno delo kot 

profesijo osnovnošolski učitelji, ravnatelji, učenci, starši in širša javnost? 

− Ali se učitelji, ravnatelji, učenci in starši razlikujejo v presoji poučevanja kot profesije 

in pri katerih postavkah prihaja do razlik? 

− Ali spol, starost, delovna doba, stopnja izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in 

zadovoljstvo z delom vplivajo na to, ali je učiteljski poklic profesija? 

− Kateri dejavniki po mnenju učiteljev in ravnateljev vplivajo na možnost kakovostnega 

opravljanja poklicnih vlog? 

− Kateri dejavniki po mnenju učiteljev in ravnateljev vplivajo na učiteljev profesionalni 

razvoj? 

− Ali so razlike v presoji učiteljev in ravnateljev glede pomena zunanjih in notranjih 

dejavnikov ter njihovega vpliva na učiteljev profesionalni razvoj? 

− Kateri dejavniki po mnenju učiteljev in ravnateljev vplivajo na profesionalizacijo 

pedagoškega poklica? 

− Kateri dejavniki prinašajo poklicno zadovoljstvo učiteljem in ravnateljem? 
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− Kateri dejavniki so po mnenju učiteljev, ravnateljev in staršev prisotni pri poklicnem 

delu učitelja kot profesije? 

− Ali se mnenja osnovnošolskih učiteljev, ravnateljev in staršev o vplivih posameznih 

dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo razlikujejo glede na spol, starost, delovno 

dobo, stopnjo izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in zadovoljstvo z delom? 

‒ Kateri dejavniki po mnenju učiteljev in ravnateljev vplivajo na odločitev ljudi za 

učiteljski poklic? 

‒ Ali se učiteljevo pojmovanje profesije in stopnja njegovega profesionalnega razvoja 

razlikuje glede na odločitev učiteljev za poklic? 

‒ Kateri dejavniki po mnenju učiteljev, ravnateljev, učencev in staršev vplivajo na ugled 

učiteljskega poklica? 

3.1.2 Metoda in raziskovalni pristop 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili kavzalno neeksperimentalno metodo pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop je kvantitativen. 

3.1.3 Vzorec 

Osnovno populacijo raziskovanja bodo predstavljali osnovnošolski učitelji v Republiki 

Sloveniji, ravnatelji, starši in učenci. Pri anketnem vprašalniku je sodelovalo 406 

anketirancev, od tega 140 učiteljev, 63 ravnateljev, 119 učencev in 84 staršev. Učitelji so bili 

izbrani iz posamezne šole vsake statistične regije, tj. 12 šol. Anketni vprašalniki so bili 

poslani vsem ravnateljem slovenskih osnovnih šol. Starši in učenci so priložnostno zbrani 

glede na izpolnjevanje ankete preko spletnih strani in elektronske pošte.  

Vzorec je tako neslučajnostni, priložnostni, kar nam je omogočalo hiter dostop do enot 

(Cencič, 2009). Zavedamo pa se, da reprezentativnost priložnostnega vzorca še zdaleč ne 

dosega reprezentativnosti slučajnostnega vzorca.  
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Graf 1: Prikaz strukture anketirancev 

V raziskavi je sodelovalo 406 anketirancev, od tega je 34,5 % učiteljev, 15,5 % ravnateljev, 

20,7 % staršev in 29,3 % učencev. 

 Učitelji 

 
Graf 2: Socialno-demografska struktura učiteljev 

Izmed 140 sodelujočih učiteljev pri raziskavi je 127 žensk (90,7 %) in 13 moških (9,3 %).  
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Največ učiteljev je starih med 45 in 54 let; teh je 38,6 %. Nekoliko manj je starih med 35 in 

44 let; teh je 29,3 %. Mlajših od 35 let je 16,4 % in starejših od 55 let 15,7 %.  

Največ anketiranih učiteljev ima univerzitetno izobrazbo (61,4 %), na drugem mestu so 

učitelji z akademijo (22,9 %) in na tretjem učitelji z visoko šolo (7,1 %). Le en učitelj ima 

doktorat, šest magisterij, pet pa jih še študira na podiplomskem študiju. 

V vzorec je zajetih največ razrednih učiteljev, ki poučujejo v prvem ali drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (43,6 %). Učiteljev, ki poučujejo različna predmetna področja v 

drugem ali tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, je 40,0 %. Najmanj je vodstvenih 

delavcev (pomočnikov ravnateljev, vodij šol; 2,1 %), kar je razumljivo, saj je bil za njih 

pripravljen drugačen vprašalnik. Kar nekaj (11,4 %) jih je navedlo drugo delovno mesto 

(vzgojiteljica v 1. razredu, učiteljica v podaljšanem bivanju, mobilni SRP, specialni pedagog, 

učiteljica v vseh treh triadah). 

Več kot polovica anketiranih učiteljev ima naziv svetovalec (57,1 %), 24,3 % je mentorjev, 

brez naziva je 11, 4 % učiteljev in le 7,1 % ima najvišji naziv svetnik.  

 

 Ravnatelji 

 
Graf 3: Socialno-demografska struktura ravnateljev 
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V vzorcu je zraven učiteljev, učencev in staršev sodelovalo tudi 63 ravnateljev. Od tega jih je 

74,6 % ženskega spola in 25,4 % moškega spola.  

Več kot polovica anketiranih ravnateljev (57,1 %) je starih od 45 do 54 let. Manj kot 45 let 

ima 23,8 % ravnateljev in 19,0 % je starejših do 55 let.  

Prav tako kot učitelji imajo tudi ravnatelji (82,5 %) najpogosteje univerzitetno stopnjo 

izobrazbe. 7,9 % jih še študira na podiplomskem študiju, 4,8 % pa že ima opravljen 

magisterij. Najmanj ravnateljev ima visoko stopnjo izobrazbe (1,6 %) ali akademijo (3,2 %). 

Za delovno mesto so ravnatelji večinoma (68,3 %) navedli, da so ravnatelji osnovne šole. 

Nekaj ravnateljev (4,8 %) ima v okviru delovne obveznosti določeno učno obveznost, in sicer, 

če so ravnatelji organizacijske enote z manj kot 16 oddelki. Precej anketiranih ravnateljev 

(27,0 %) je pod drugo navedlo, da so ravnatelji osnovne šole in vrtca, v. d. ravnatelja, 

pomočniki ravnatelja in ena bivša ravnateljica.  

 Ponovna odločitev za pedagoški poklic 

 

Učitelje in ravnatelje smo v raziskavi še povprašali, ali bi se ponovno odločili za učiteljski 

poklic, če bi imeli to hipotetično možnost. Zvedeti smo namreč hoteli, koliko so zadovoljni s 

svojim poklicem. V primeru, da se ne bi ponovno odločili za pedagoški poklic, bi sklepali, da 

niso zadovoljni s svojim delom. 

 

Tabela 1: Število in strukturni odstotek6 učiteljev in ravnateljev glede na hipotetično ponovno 

odločitev za pedagoški poklic 

      Vzorec Skupaj 
Ravnatelji Učitelji 

Bi se ponovno odločili za pedagoški 
poklic? 

DA 
f 48 115 163 
f (%) 76,2 82,1 80,3 

NE 
f 3 4 7 
f (%) 4,8 2,9 3,4 

NE VEM 
f 12 21 33 
f (%) 19,0 15,0 16,3 

Skupaj f 63 140 203 
f (%) 100 100 100 

 

Večina ravnateljev in učiteljev bi se ponovno odločilo za pedagoški poklic, in sicer 80,3 %. 

                                                
6 Pomen okrajšav: f – število, f (%) – strukturni odstotek 
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Skoraj petina ravnateljev ne ve, če bi se ponovno odločila za ta poklic, medtem ko je takšnih 

15,0 % učiteljev. Da se ne bi odločili za učiteljski poklic, se jih je izreklo le 3,4 %. Glede na 

rezultate lahko sklepamo, da so učitelji in ravnatelji zadovoljni s svojim delom in če bi bilo 

potrebno, bi stopali po isti poklicni poti. 

Med učitelji in ravnatelji ni statistično značilnih razlik v mnenju, ali bi se ponovno odločili za 

pedagoški poklic (2Î = 1,051, g = 2, p = 0,591).  

 Učenci 

 
Graf 4: Socialno-demografska struktura učencev 

Vzorec je vseboval tudi delež učencev, in sicer je anketni vpršalnik do konca izpolnilo 119 

učencev. Od tega jih je bilo več moškega spola (58,0 %) in nekaj manj ženskega spola (42,9 

%).  

Največ učencev je starih 13 let (54,6 %), kar pomeni, da je več kot polovica anketiranih 

učencev osmošolcev. 30,3 % je bilo devetošolcev in tudi kakšen dijak, ki so stari več kot 14 

let. 12 let in kakšno manj je imelo 15,1 % učencev. 

V šolskem letu 2013/2014 je imelo največ učencev prav dober učni uspeh (43,7 %), odličnega 

34,5 %, dobrega 16,0 %, zadostnega 3,4 % in nezadostnega 2,5 %. 
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 Starši 

 
Graf 5: Socialno-demografska struktura staršev 

Izmed anketiranih staršev je na anketni vprašalnik odgovorilo precej več žensk (86,9 %) kot 

moških (13,1 %).  

Vzorec je tako zajemal največ staršev starih od 35 do 44 let; teh je 39,3 %. Mlajših od 35 let 

je 35,7 % staršev, med 45 in 54 letom jih je 16,7 % ter starejših od 55 let 8,3 %. 

Na vprašalnik so odgovarjali starši z različno stopnjo izobrazbe. Največ staršev (28,6 %) ima 

univerzitetno stopnjo ali magisterij stroke, ki spada v sedmo stopnjo izobrazbe. Sledijo starši s 

peto stopnjo, tj. končano štiriletno srednjo šolo (22,6 %). Približno enako jih ima dosežen 

višješolski (14,3 %) in visokošolski (13,1 %) program. Sedem staršev je po izobrazbi magister 

znanosti, štirje pa so doktorji znanosti. Pet staršev ima dokončano srednjo poklicno šolo in po 

en nižjo poklicno šolo ter osnovno šolo. 

Več kot polovica staršev je zaposlenih v javnem sektorju (57.1 %). V privatnem sektorju je 

zaposlenih 25,0 % staršev. Trenutno nezaposelnih staršev je 10,7 %. 7,1 % staršev je onačilo, 
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da so zaposleni drugje.  

Polovica staršev ima dva otroka. 31,0 % staršev ima enega otroka, tri ali več otrok ima 19,0 % 

sodelujočih staršev.  

 

Pomembnost vrednot za učence in starše 

 

Učence in starše smo še povprašali, kako pomembne so za njih navedene vrednote v 

spodnjem grafu. Na lestvici od 1 – ni pomembno do 5 – je zelo močno pomembno so se 

opredelili do 23 vrednot. 

 
Graf 6: Primerjava vrednosti aritmetičnih sredin trditev glede na pomembnost vrednot pri 

učencih in starših 
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Rezultati so pokazali, da je tako za učence kot starše najpomembnejša vrednota zdravje. Na 

drugo mesto od skupaj 23 postavk so uvrstili resnico, na tretje družinsko srečo. Izobrazbo 

oziroma znanje so uvrstili šele na enajsto mesto, s skupno aritmetično sredino 4.22. Kar 

pomeni, da je znanje kljub temu močno ali zelo močno pomembno tako za starše kot učence. 

Najmanjšo pomembnost so starši in učenci pripisali prekašanju drugih (skupna M = 2,7). 

Se pa pri učencih in starših pojavljajo statistično pomembne razlike v pojmovanju 

pomembnosti vrednot, in sicer kar pri štirinajstih (glej rezultate t-testa v prilogi 5). Vrednote 

zdravje, družinska sreča, poštenost, svoboda, mir, varnost, ljubezen, delavnost in enakost, so 

za starše bolj pomembne kot pa učencem (glej graf 6). Vrednote denar, udobje, dobra hrana, 

lepota in prekašanje drugih, pa so pomembnejše za učence kot starše, kar kažejo tudi 

aritmetične sredine v grafu 6. 

3.1.4 Opis instrumenta 

Anketni vprašalnik za učitelje je vseboval 16 vprašanj. Od tega so bila tri vprašanja odprtega 

tipa, pet vprašanj zaprtega tipa, dve vprašanji kombiniranega tipa, dve ocenjevalni lestvici in 

štiri lestvice stališč. 

Anketni vprašalnik za ravnatelje je bil podoben anketnemu vprašalniku za učitelje. Prav tako 

je vseboval 16 vprašanj istega tipa, le da so bile pri lestvici stališč o poklicnem zadovoljstvu 

navedene druge trditve in pri neodvisni spremenljivki – delovno mesto – podani drugi možni 

odgovori.  

Anketni vprašalnik za starše je vseboval devet vprašanj, in sicer štiri zaprta vprašanja, eno 

odprto vprašanje, eno kombinirano vprašanje, eno ocenjevalno lestvico in dve lestvici stališč. 

Anketni vprašalnik za učence je vseboval sedem vprašanj, od tega dve vprašanji zaprtega tipa, 

dve vprašanji odprtega tipa, eno kombinirano vprašanje, eno ocenjevalno lestvico in eno 

lestvico stališč.  

Vsi vprašalniki so bili sestavljeni iz dveh delov. Prvi del so bila vsebinska vprašanja, ki so se 

nanašala na učiteljevo poklicno vlogo kot profesijo. Drugi del pa so predstavljala 

demografska vprašanja, ki smo jih uporabili za opis vzorca. Anketni vprašalniki so med 
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prilogami označeni od 1 do 4. 

3.1.4.1 Merske značilnosti anketnega vprašalnika 

Veljavnost instrumenta smo ugotavljali s faktorsko analizo. Prav tako je instrument 

vsebinsko veljaven, saj smo z zbranimi podatki dobili odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

 

Zanesljivost anketnega vprašalnika smo ugotavljali s Cronbachovim koeficientom alfa (čim 

bliže je koeficient α vrednosti števila 1, tem boljša je zansljivost). V našem primeru je 

koeficient α > 0,80 pri večini lestvic trditev (α = 0,825, f = 25; α = 0,715, f = 20; α = 0,753, f 

= 17; α = 0,912, f = 22; α = 0,886, f = 22; α = 0,913, f = 25), tako da je zanesljivost anketnega 

vprašalnika zelo dobra. Sta pa zanesljivost in veljavnost med seboj povezani. 

 

Objektivnost smo zagotovili z enotnimi, enopomenskimi navodili (Čagran, 2004, po Cencič, 

2009), ponekod pa tudi z vprašanji zaprtega tipa. Vsi anketiranci so imeli enake pogoje za 

izpolnjevanje ankete, saj so vsi prejeli povezavo do spletnega vprašalnika. Izpolnjevanje pa je 

bilo anonimno. Prav tako smo uporabili več vprašanj zaprtega tipa, ki so bolj objektivna od 

vprašanj odprtega tipa.  

 

Občutljivost smo zagotavljali na ta način, da smo uporabili večstopenjske ocenjevalne 

lestvice in lestvice stališč, in sicer petstopenjske. 

 

Pri raziskovalnem delu smo dali poseben poudarek etičnosti, ki se zahteva pri vsaki stopnji 

raziskave: načrtovanju, iskanju literature, načrtovanju zbiranja podatkov, zbiranju podatkov, 

analizi podatkov pisanju in poročanju. 

3.1.5 Postopki zbiranja podatkov 

Na podlagi preštudirane literature smo sestavili poskusni vprašalnik za učitelje, ki smo ga 

začetku junija 2014 preizkusili na vzorcu učiteljic podružnične osnovne šole Kristan Vrh in 

nekaj kolegov (n = 10). Glede na pripombe učiteljev smo anketni vprašalnik izboljšali in 

oblikovali v končni obliki.  
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Uporabili smo elektronske anketne vprašalnike za učitelje, ravnatelje, starše in učence. 

Sestavljeni so bili samo za potrebe te raziskave.  

Podatke smo zbirali v mesecu juniju in juliju 2014. Povezave do spletne anketne smo skupaj z 

navodili za izpolnjevanje poslali na elektronske naslove učiteljev in ravnateljev. Starše in 

učence smo prosili za reševanje spletne ankete preko spletnih strani (družabnih, šolskih). 

Anketirance smo k izpolnjevanju spletnega anketnega vprašalnika pozvali trikrat.  

3.1.6 Postopki obdelave podatkov  

Kvantitativne podatke iz anketnega vprašalnika smo statistično obdelali s programom SPSS 

(Statistical Package for Social Science) in Microsoft Office Excel. Podatki so obdelani 

kvantitativno in grafično, vrednosti pa prikazane številčno in z odstotki. Številske, to je 

intervalne spremenljivke, so predstavljene z opisnimi statistikami: minimum, maksimum, 

aritmetična sredina, kjer je bilo potrebno, tudi standardni odklon, koeficient sploščenosti, 

koeficient asimetrije in vsoto vrednosti spremenljivk. Z bivariantnimi metodami pa smo 

proučevali povezanost med dvema spremenljivkama. Uporabili smo t-test, ker so naše trditve 

intervalne spremenljivke in ker smo želeli primerjati, ali se povprečni vrednosti dveh skupin 

podatkov med dvema odvisnima ali neodvisnima vzorcema statistično pomembno razlikujeta 

ali ne. Ko smo želeli ugotoviti, ali obstajajo za numerične spremenljivke statistično 

pomembne razlike med več aritmetičnimi sredinami, pa smo uporabili enosmerno analizo 

variance. V primeru, da je bil pogoj homogenosti varianc zagotovljen, kar smo ugotavljali z 

Levenovim preizkusom, smo naredili dodaten Tukey HSD preizkus, v nasprotnem primeru pa 

Tamhane preizkus. Tako smo ugotovili, katere skupine se statistično pomembno razlikujejo 

med seboj. Med dvema atributivnima spremenljivkama, kjer so nas zanimale razlike, vpliv, 

povezanost ali odvisnost, smo uporabili χ2 – preizkus. V primeru, da so bile teoretične 

frekvence manjše od pet, smo uporabili Kullbackov 2Î-preizkus. S faktorsko analizo smo 

skušali pojasniti povezave med večjim številom spremenljivk, z manjšim številom faktorjev, 

ki predstavljajo skupne razsežnosti. 

Odgovore pri vprašanjih odprtega tipa smo razčlenili na kategorije in nato prešteli frekvence. 

Dobljene podatke smo podkrepili z dobesednimi navedbami iz vprašalnikov. 
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3.2 Rezultati in interpretacija rezultatov 

3.2.1 Pojmovanja učiteljevega poklicnega dela kot profesije s strani učiteljev, 

ravnateljev, učencev in staršev  

Zanimalo nas je, v kolikšni meri in v katerih značilnostih pojmujejo učiteljevo poklicno delo 

kot profesijo osnovnošolski učitelji, ravnatelji, učenci in starši.  

 

Tabela 2: Število in strukturni odstotek ravnateljev, učiteljev, staršev in učencev glede na  

mnenje o učiteljskem poklicnem delu kot profesiji 

      vzorec Skupaj ravnatelji učitelji starši učenci 

Zelo uglednim poklicem pravimo tudi 
profesije. Zdravnik in pravnik sta 
poklica, ki se že po tradiciji uvrščata 
med profesije. Ali bi poklic učitelja 
uvrstili enako? 

DA f 48 108 57 78 291 
f % 76,2 % 77,1 % 67,9 % 65,5 % 71,7% 

NE f 11 29 19 32 91 
f % 17,5 % 20,7 % 22,6 % 26,9 % 22,4% 

Drugo: f 4 3 8 9 24 
f % 6,3 % 2,1 % 9,5 % 7,6 % 5,9% 

Skupaj f  63 140 84 119 406 
f % 100,0% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Večina ravnateljev (76,2 %) in učiteljev (77,1 %) meni, da je učiteljski poklic profesija. 

Podobnega mnenja so tudi starši in učenci, vendar se jih je za to, da je učiteljski poklic 

profesija, odločilo za okoli 10 % manj v primerjavi z ravnatelji in učitelji.  

 

3.2.2 Razlike med učitelji, ravnatelji, učenci in starši v presoji poučevanja kot 

profesije 

Zanimalo nas je, ali se učitelji, ravnatelji, učenci in starši razlikujejo v presoji poučevanja kot 

profesije in pri katerih postavkah prihaja do razlik. 

 

Kljub temu, da je nekaj več učiteljev in ravnateljev mnenja, da je učiteljski poklic profesija, 

med učitelji, ravnatelji, starši in učenci ne prihaja do statistično pomembnih razlik 

(Kullbackov 2Î koeficient = 10,04, g = 6, p = 0,123).  

Da bi učiteljski poklic uvrstili med profesije tako kot poklica zdravnika in pravnika, so 

učitelji, ravnatelji, starši in učenci navajali različne razloge, ki jih lahko strnemo v osem 

značilnosti učiteljskega poklica kot profesije:  
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− učiteljevo delo vpliva na razvoj družbe; 

− učitelji pripravljajo otroke za nadaljnjo življenjsko pot, ki je lahko tudi pravnik ali 

zdravnik; 

− učitelj mora biti na svojem področju strokovnjak z visoko izobrazbo in poglobljenim 

znanjem iz različnih področij; 

− učiteljski poklic je pomemben in poseben; 

− potreba po izobrazbi je enako pomembna kot potreba po zdravju in pravičnosti; 

− poklic učitelja je poslanstvo; 

− poklic učitelja je ugleden in spoštovan,  

ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili. 

 

− Učiteljevo delo vpliva na razvoj družbe.  

Ravnatelji so največkrat (13) pojasnjevali svojo odločitev, da je učiteljski poklic profesija: 

»Ker je prav tako kompleksno in zahtevno, kot navedena dva poklica, saj smo učitelji tisti, ki 

najbolj vplivamo na mlade in s tem na družbo v prihodnosti.« »Učitelj dela z učenci, starši, se 

dogovarja, rešuje probleme. Treba se je zavedati, da je pogoj za uspešno družbo učitelj, ki je 

v družbi cenjen.« »Vloga učitelja pri razvoju celotne družbe je zelo pomembna, če je učitelj 

oseba z ustreznimi osebnostnimi lastnostmi, strokovnjak in razmišljujoči praktik.« 

 

Pri učiteljih je bil dejavnik, da pripomorejo k napredku družbe šele na tretjem mestu po 

pogostosti zapisa. Navedlo ga je 13 učiteljev od 108. Zapisali pa so naslednje: 

»Učiteljski poklic je zelo pomemben, ker vzgaja in izobražuje otroke, to je prihajajočo družbo. 

Veliko je odvisno od učiteljev, ali bomo imeli zdravo in plemenito družbo, ali mrko in 

nezainteresirano.« »Učitelj s svojim zgledom in načinom dela vpliva na razvoj družbe.« 

Tudi starše in učence smo prosili, da navedejo razloge, zakaj mislijo, da je učiteljski poklic 

profesija. Prišli smo do nekoliko drugačnih rezultatov, saj sta samo 2 starša navedla, da delo 

učitelja vpliva na razvoj družbe. Primer zapisa: »Delo z našimi otroki ima dolgoročne 

posledice na družino in družbo.« 

Učenci pa niso niti enkrat navedli tega razloga. 

 

− Učitelji pripravljajo otroke za nadaljnjo življenjsko pot, ki je lahko tudi pravnik 

ali zdravnik.  

Tako pri učiteljih kot ravnateljih je razlog vplivanja na otroke in delo z njimi na drugem 

mestu po pogostosti odgovorov. 
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Anketirani ravnatelji so navajali, da: »Odličen učitelj daje zgled otrokom, staršem vliva 

zaupanje, družbi pa ustvarja samostojne in odgovorne državljane. Brez odličnih učiteljev tudi 

dobrih pravnikov in zdravnikov ne bi bilo.« »Ker zdravnik in pravnik potrebujeta na svoji poti 

do profesije najprej učitelja.«  

 

Primeri učiteljevih zapisov: »Če tega poklica ne bi bilo, tudi zdravnika, pravnika ne bi bilo. 

Je zelo pomemben, marsikdo se ne zave, kako, in to za nadaljnji razvoj oz. kariero 

posameznika.« »Ker je učitelj, poleg staršev in vzgojiteljev (ki otroke sprejmejo pred šolo) 

prvi zgled otrokom, otroku lahko omogoči sanje, spodbuja igrivo radovednost, razvija 

otrokove sposobnosti, skratka je nek temelj za nadaljni otrokov razvoj.« 

 

Pri starših in učencih smo prišli do nekoliko drugačnih odgovorov, saj starši največkrat 

mislijo, da je učiteljski poklic profesija zaradi pomembnosti vpliva na razvoj njihovih otrok, 

učenci pa so manjkrat navedli ta razlog, in sicer je bil na petem mestu (5 učencev od 78).  

 

Primer zapisa staršev: »Ker ima zelo pomembno vlogo na kvaliteto otrokovega življenja, na 

njegovo samopodobo, samozavest.« »Ker je ena izmed nalog vzgoja otrok in poleg staršev 

imajo največ vpliva na nadaljnje življenje otrok.« »Zato ker je v bistvu učitelj tisti, ki te s 

svojim znanjem popelje do določenega poklica. Če ne bi bilo učiteljev, ne vem, kako bi sploh 

prišli do želene izobrazbe.« 

 

Primeri zapisov učencev: »Ker nas izučijo, da lahko delamo dobre stvari.« »Ker si res 

zaslužijo ta naziv, ker se trudijo in nas izobražujejo.« »Ker nas učitelji spremljajo od malih 

nog.« 

 

− Učitelj mora biti na svojem področju strokovnjak z visoko izobrazbo in 

poglobljenim znanjem iz različnih področij. 

Kot tretje so ravnatelji mnenja, da: »Delo zahteva širok spekter različnih znanj za 

razumevanje različnih problematik, področij in skupin ljudi.« »Ker je za uspešnost 

funkcioniranja družbe nujno potrebna visoka usposobljenost učiteljev ter vseživljenjsko 

učenje.« »Ravno tako je za poklic učitelja potrebno poglobljeno poznavanje stroke in človeka 

ter njegovega razvoja.« 
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Učitelji so pomen obvladanja različnih znanj in vseživljenjskega učenja dali na četrto mesto: 

»Ker je potrebna visoka strokovna usposobljenost in nenehno izpopolnjevanje za uspešno 

opravljanje tega poklica.« »Veliko dela, stalnega strokovnega usposabljanja na več 

področjih, sodelovanja z okolico in družbo, veliko veščin in znanja na vedno novih področjih 

IKT-ja ipd. so dovolj velik razlog za to.«  

 

Starši so pomembnost visoke izobrazbe uvrstili na tretje mesto. Nekaj izmed njih jih je 

zapisalo naslednje: »Ker je potrebno veliko znanja, za delo z otroki, da jih pravilno 

usmerjajo, poučujejo, jim predajajo znanje.« »Ker potrebuje univerziretno izobrazbo.« 

 

Učenci so v nasprotju z ostalimi tremi skupinami uvrstili pomembnost visoke izobrazbe in 

učenosti za dojemanje učiteljskega poklica kot profesije na prvo mesto (20 učencev od 78). 

Odgovore so argumentirali tako: »Da postaneš učitelj, se moraš veliko učiti in narediti 

študij.« »Dosti moraš vedeti in znati poučevati.« »Zato, ker moraš biti za ta poklic zelo 

izučen. Za ta poklic je potrebno veliko časa.« 

 

− Učiteljski poklic je pomemben in poseben. 

Učitelji so največkrat zapisali, da je njihov poklic odgovoren, zahteven in ravno tako 

pomemben, kot tisti poklici, ki so že tretirani kot profesija: »Biti učitelj ne pomeni samo 

poučevati. Učitelji poučujemo, vzgajamo, smo psihoterapevti, socialni delavci, starši, skratka 

vse, kar otrok v času, ki ga preživimo z njim, potrebuje. Poklic učitelja je zagotovo najvišja 

stopnja profesije v življenju.« »Oblikovati osebnost mladega človeka je vsaj tako pomembno 

in odgovorno delo kot ga zdraviti, ali odločati o pravilnosti njegovih dejanj.« 

 

Tudi starši in učenci menijo, da je učiteljski poklic profesija, zato ker je pomemben, zahteven, 

odgovoren. Ta razlog so oboji uvrstili na drugo mesto, saj 18 staršev od 57 in 19 učencev od 

78 misli tako. Starši so zapisali npr.: »Ker je poklic učitelja enako odgovoren kot ostala dva.« 

»Ker menim, da učitelji morajo imeti jeklene živce in srce, da lahko delajo z "današnjo" 

mladino.« 

 

Učenci so se izražali na nekoliko krajši način: »Zato, ker je učitelj pomemben poklic.« 

Ravnatelji so ta dejavnik postavili na četrto mesto. Primeri obrazložitev ravnateljev so: 

»Zaradi pomena učiteljevega dela.« »Zato, ker ima učiteljski poklic posebnosti, ki jih bi 
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morali bolj upoštevati.« »Ker tudi učitelj ne more biti vsak, ki ima rad otroke (kot zdravnik ne 

more biti vsak, ki prenese pogled na kri).« 

 

− Potreba po izobrazbi je enako pomembna kot potreba po zdravju in pravičnosti. 

Tukaj so ravnatelji nekoliko večkrat navajali, da je učiteljski poklic profesija zaradi potrebe 

po izobraževanju kot učitelji: »Ker sta vzgoja in izobraževanje prav tako pomembni kot 

zdravje in pravica.« »Ni dovolj biti samo zdrav in se zavedati svojih in drugih pravic, 

potrebno je biti izobražen in še pomembneje, VZGOJEN!« 

 

Pri učiteljih je ta razlog na zadnjem mestu. Starši sploh niso omenili tega razloga. En učenec 

pa je napisal: »Ker se mi zdi, da je izobrazba zelo pomembna.« 

 

− Poklic učitelja je poslanstvo. 

Dva ravnatelja sta napisala naslednje: »Ker je poklic \"učitelj\" poslanstvo in ne zgolj poklic, 

zato bi ga morali kot takega tudi ceniti in spoštovati ljudi, ki se za to poslanstvo odločijo.« 

»Poklic učitelja je zelo pomemben, ker je njegovo poslanstvo vzgoja mladih generacij. Če mu 

jemljemo ugled in ne pripisujemo vzgoji dovolj velike teže, si \"žagamo vejo, na kateri 

sedimo\". Mladi so tisti, ki bodo skrbeli za nas. Na njih sloni naša bodočnost in svet.« 

 

Nekaj več učiteljev kot ravnateljev je navedlo, da je poslanstvo tisti razlog, da je učiteljski 

poklic profesija (8 od 108 učiteljev). Primer zapisa je naslednji: »Ker je učiteljevanje 

poslanstvo, ki se ga mnogi ne zavedajo.« 

 

Izmed 57 staršev je le 1 navedel poslanstvo kot razlog tretiranja učiteljskega poklica kot 

profesije. Učenci pa tega razloga sploh niso izpostavili. 

 

− Poklic učitelja je ugleden in spoštovan 

Ta razlog za uvrščanje učiteljskega poklica med profesije so navedli zgolj trije starši in štrije 

učenci. Starši so zapisali naslednje: »Zato, ker je spoštovan.« »Ker je ugleden, spoštljiv, 

dobro plačan in imaš velike možnosti, da dobiš poklic.« 

 

Učenci so navedli na kratko: »Ker je ugleden poklic.« »To je zelo spoštovan poklic.« 
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Štiri zapise ravnateljev in deset zapisov učiteljev, pet zapisov staršev in kar sedemnajst 

zapisov učencev smo uvrstili med druge dejavnike. Učitelji, ravnatelji in starši so največkrat 

zapisali, da tako bi moralo biti, ali da je bil ugleden poklic. Učenci pa so velikokrat napisali, 

da ne vejo, zakaj so se tako odločili. 

 

Zapis ravnatelja: »Ker bi to moral biti ugleden poklic.« 

Tudi učitelji so pisali podobno: »Ker bi moral biti poklic učitelja bolj cenjen in spoštovan.« 

 

Na drugi strani je manj kot petina (17,5 %) ravnateljev mišljenja, da poklic učitelja ni 

profesija. Njihove utemeljitve smo strnili v sedem značilnosti, ki omejujejo, da bi učiteljski 

poklic postal profesija. Te so:  

− podcenjenost poklica in izguba ugleda; 

− vmešavanje v strokovno delo učiteljev predvsem s strani staršev; 

− prekratek čas študija; 

− prenizko plačilo; 

− krivda države; 

− razvrednotenje znanja; 

− odločitev za učiteljski poklic zaradi nesprejetosti na želeni fakulteti. 

Pod značilnosti smo navedli razmišljanja ravnateljev. 

 

− Podcenjenost poklica in izguba ugleda 

»Ker niti slučajno poklic učitelja ni tako cenjen kot prej dva omenjena.« 

»POKLIC UČITELJA DANES NI CENJEN, saj so starši danes izobraženi in mislijo, da imajo 

znanje tudi s področja poučevanja.« 

»Poklic učitelja je žal izgubil svoj ugled in velja le še za delovno mesto, ki odžira proračun.« 

»Poklic učitelja je v družbi preveč izgubil ugled, da bi ga lahko šteli med profesije.« 

»Pri nas poklic učitelja še zdaleč ni tako cenjen, kot si zasluži.« 

»Spoštovanje poklica učitelja v javnosti ni na istem nivoju kot spoštovanje poklica zdravnika 

ali pravnika.« 

 

− Vmešavanje v strokovno delo učiteljev predvsem s strani staršev 

»Tudi vmešanje v strokovno delo je v delo učitelja zelo veliko.« 

»V delo zdravnika in pravnika se ne vpleta vsak, ki ima čas, pri delu sta veliko bolj 

samostojna in neodvisna.« 
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»Učitelji so že davno izgubili suverenost; o pomembnih strokovnih stvareh imajo pravico 

namesto učiteljev odločati starši.« 

 

− Prekratek čas študija 

»Danes imajo v glavnem vsi zdravniki specializacijo − to pomeni, da so polno kvalificirani 

potem, ko se na ta poklic pripravljajo tudi 12 let; pravniki s končanim študijem prava so 

največkrat zaposleni v raznih \"pisarnah"\ − ti nimajo posebnega ugleda, ugled profesije 

uživajo le tisti, ki imajo pravosodni izpit in se izkažejo v praksi. Mnogi učitelji imajo končano 

samo višjo šolo − nakateri izmed njih so odlični učitelji, ki se v praksi odlikujejo, nekaj je tudi 

takih, ki se le neradi izobražujejo in ne berejo na splošno.« 

 

− Prenizko plačilo 

»Ker ni primerjave ne strokovno ne finančno med zdravniki in učitelji.« 

»Velike razlike so tudi v plačah med zdravniki, pravniki in učitelji.« 

 

− Krivda države 

»Država naredi premalo za položaj učiteljev družbi.« 

»K temu je prispevala država sama − cilj izobraževanja ni kritičen posameznik ampak ovca.« 

 

− Razvrednotenje znanja 

»Menim, da je v današnji družbi znanje razvrednoteno, tudi zaradi ljudi z visokimi nazivi, 

katerih delo, rezultati dela, vedenje in izobrazba niso skladni.« 

 

− Odločitev za učiteljski poklic zaradi nesprejetosti na želeni fakulteti 

»Veliko je učiteljev, ki so se za ta poklic odločiili zato, ker drugje niso bili sprejeti.« 

 

Iz navedenih odgovorov ravnateljev je razvidno, da učiteljskega poklica ne bi uvrstili v isti 

rang profesij, kot sta zdravnik ali pravnik, največkrat zaradi podcenjenosti poklica in izgube 

ugleda ter vmešavanja v njihovo strokovno delo predvsem s strani staršev. Naveden je prav 

tako prekratek čas študija, prenizko plačilo, krivda države, razvrednotenje znanja in odločitev 

za učiteljski poklic zaradi nesprejetosti na želeni fakulteti.  

 

20,7 % učiteljev se ne strinja, da je učiteljski poklic profesija. Prav tako so kot ravnatelji na 

prvi mesti postavili razloga, da je učiteljski poklic premalo cenjen, da nima v javnosti ugleda, 
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da je razvrednoten in da je poseganje v strokovno delo učitelja s strani nepoznavalcev stroke 

preveliko. Učitelji so prav tako izpostavili sedem razlogov, zakaj učiteljski poklic ni profesija. 

Pod dejavnike bomo navedli nekaj primerov pojasnjevanja odločitve učiteljev, zakaj učiteljski 

poklic ni profesija. 

 

− Učiteljski poklic je premalo cenjen, razvrednoten in v javnosti nima ugleda 

»Ker poklic učitelja v zadnjih letih med starši in drugimi ljudmi ni spoštovan in cenjen.« 

»Učitelji smo kljub zahtevnemu delu še vedno zelo nizko cenjeni v primerjavi z zdravnikom in 

pravnikom, saj ljudje okoli nas verjamejo, da učitelji ne počnemo nič.« 

 

− Preveliko poseganje v strokovno delo učitelja s strani nepoznavalcev stroke 

Vsak, ki ima pet minut časa, se lahko vtakne v njegovo delo − zlasti tisti, ki se na poučevanje 

sploh ne razumejo.« 

»Preprosto zato, ker profesija predstavlja poklice, ki so dosegli svoje mesto in status v 

družbeni delitvi dela. Čeprav imamo veliko znanja, izobraževanja, smo še vedno pripadniki 

poklica, v katerega delo se lahko vsak obregne, te prisili, da se ne odločaš po svoji lastni 

presoji ... Profesijam ponavadi ljudje zaupajo in verjamejo, učiteljem pa ne verjame nihče ...« 

 

− Učitelji so premalo avtonomni na svojem področju  

»Ker je učitelj vse manj avtonomen pri svojem delu in nima več avtoritete. 

 

− Omejitve s strani ministrstva in zakonodaje.  

»Trenutno veljavna zakonodaja na področju šolstva zelo znižuje ugled učitelja, saj ga omejuje 

(vkaluplja) na vsakem koraku. Kaj še sploh lahko počne, da ga ne bo nekdo "skritiziral".« 

 

− Nespodbudno stanje v družbi 

»Trenutno stanje v družbi kaže nasprotno sliko.« 

 

− Odsotnost učiteljske zbornice  

»Ker ni cenjen, ker nimamo učiteljske zbornice, ki bi ščitila učitelja (zdravniška zbornica).« 

 

− Pomanjkanje samozavesti pri posameznih učiteljih 

»Ljudje, ki opravljajo te poklice, znajo biti bolj samozavestni in stopiti skupaj, ko je to 

potrebno, manj pljuvajo drug po drugem.« 
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22,6 % staršev meni, da poklica učitelja ne moremo uvrstiti med profesije, tako kot sta po 

tradiciji že uvrščena poklica zdravnika in pravnika. Razloge za to vidijo najprej v 

razvrednotenju učiteljskega poklica, ki ni več cenjen in spoštovan. Po dvakrat so še 

navedli, da učiteljem manjka izobrazbe, da je premalo plačan in da ni tako pomemben 

kot poklic zdravnika. Posamezniki so še navajali različne razloge, kot so, da učitelji nimajo 

samozavesti in avtoritete, da je učiteljski poklic povprečen ter da ni težko postati učitelj. 

Primeri zapisov staršev so naslednji: »Ker se mi zdi, da sta zdravnik in pravnik bolj 

pomembna − reševanje življenj in podobno ... Prav tako veliko vedo. Če pa profesorja 

vprašaš nekaj, kar ni v sklopu z učnim planom, ti ne bodo znali odgovoriti, pa čeprav se ta 

tema veže na ta učni plan.« »Malo dela, veliko denarja.« »Vsak posameznik se zaveda, koliko 

truda in znanja morata vložiti pravnik in zdravnik, da lahko v življenju postaneta, kar jima 

narekuje poklic. Sam učitelj pa ni postati tako težko. Vidimo, da tudi učenci, ki so bili npr. v 

srednji ali osnovni šoli slabi ali povprečni, pridejo do izobrazbe učitelja. Menim, da gre zgolj 

za povprečno ali zgolj podpovprečno izobraževanje.« 

 

Še nekoliko večji odstotek učencev (26,9 %) kot učiteljev, ravnateljev in staršev, meni, da 

učiteljski poklic ni profesija. Največ med njimi jih je zapisalo, da imajo učitelji prenizko 

izobrazbo. Poleg tega so še navedli, da učiteljski poklic ni tako ugleden, da ni nič 

posebnega ter da učitelji niso priljubljeni. Primeri zapisov so naslednji: »Ker se je veliko 

lažje izšolati za učitelja kot pa za odvetnika ali zdravnika.« »Zdravniki operirajo učitelji pa 

ne.« »Ker učitelji niso tako sposobni in tako plačani.« 

 

5,9 % anketirancev se ni opredelilo glede tega, ali je učiteljski poklic profesija. Nekateri so se 

odločili za drugo in napisali ne vem ali navedli naslednje razloge: 

»Tako bi moralo biti ...« »Ker profesijo razumem kot poklic: po profesiji je učitelj.« 

»Za tiste, ki dosežejo najvišji status naziva – svetnik.« »Po mojem mnenju da, po mnenju 

večine ljudi ne.« 
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3.2.2.1 Razlike v presoji učiteljskega poklica kot profesije glede na spol, starost, 

delovno dobo, stopnjo izobrazbe, delovnim mestom, strokovnim nazivom in 

zadovoljstvom z delom 

Pri raziskavi nas je zanimalo, ali se ravnatelji, učitelji, starši in učenci v presoji  učiteljskega 

poklica kot profesije statistično pomembno razlikujejo glede na spol, starost, delovno dobo, 

stopnjo izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in zadovoljstvom z delom. 

Tabela 3: Razlike v mnenjih ravnateljev, učiteljev, staršev in učencev, ali je učiteljski poklic 

profesija, glede na spol 

Vzorec       
Spol: 

Skupaj 

 
2Î ali χ2 

g 
p7 

Moški Ženski 

Ravnatelji 

Zelo uglednim poklicem pravimo tudi 
profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki se 
že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi 
poklic učitelja uvrstili enako? 

DA 
f 13 35 48 

2Î = 0,269;  
g = 1; 

p = 0,196 

f (%) 92,9 %  77,8 %  81,4% 

NE 
f 1 10 11 
f (%) 7,1 %  22,2 %  18,6% 

Skupaj 
f 14 45 59 

f (%) 100,0 
% 

100,0 
%  

100,0 
%  

Učitelji 

Zelo uglednim poklicem pravimo tudi 
profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki se 
že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi 
poklic učitelja uvrstili enako? 

DA 
f 11 97 108 

2Î = 0,032;  
g = 1; 

p = 0,857 

f (%) 84,6 %  78,2 %  78,8 % 

NE 
f 2 27 29 
f (%) 15,4 %  21,8 %  21,2 % 

Skupaj 
f 13 124 137 

f (%) 100,0 
% 

100,0 
%  

100,0 
%  

Starši 

Zelo uglednim poklicem pravimo tudi 
profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki se 
že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi 
poklic učitelja uvrstili enako? 

DA 
f 8 49 57 

2Î = 0,032;  
g = 1; 

p = 0,852 

f (%) 72,7 %  75,4 %  75,0 % 

NE 
f 3 16 19 
f (%) 27,3 %  24,6 %  25,0 % 

Skupaj 
f 11 65 76 

f (%) 100,0 
% 

100,0 
%  

100,0 
%  

Učenci 

Zelo uglednim poklicem pravimo tudi 
profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki se 
že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi 
poklic učitelja uvrstili enako? 

DA 
f 44 34 78 

χ2 = 0,141;  
g = 1; 

p = 0,707 

f (%) 68,8 %  73,9 %  70,9 % 

NE 
f 20 12 32 
f (%) 31,3 %  26,1 %  29,1 % 

Skupaj 
f 64 46 110 

f (%) 100,0 
% 

100,0 
%  

100,0 
%  

 

Podatki so pokazali, da med spolom in mnenji ravnateljev (p = 0,196), učiteljev (p = 0,857), 

staršev (0,852) in učencev (p = 0,707), ali je učiteljski poklic profesija, ni statistično 

pomembne razlike.  

                                                
7 Pomen okrajšav: 2Î – Kullbackov 2Î-preizkus, χ2 – hi-kvadrat preizkus, g – prostostne stopnje, p – raven statistične 

pomembnosti. 
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Tabela 4: Razlike v mnenjih ravnateljev, učiteljev in staršev, ali je učiteljski poklic profesija, 

glede na starost 

Vzorec       

Starost 

Skupaj 
2Î ali χ2 

g 
p 

Manj 
kot 45 

let 

45 do 
54 let 

55 let 
in več 

Ravnatelji 

Zelo uglednim poklicem pravimo 
tudi profesije. Zdravnik in pravnik 
sta poklica, ki se že po tradiciji 
uvrščata med profesije. Ali bi poklic 
učitelja uvrstili enako? 

DA 
f 12 26 10 48 

2Î = 0,05; 
g = 2 

p = 0,975 

f (%) 80,0 % 81,3 % 83,3 % 81,4 % 

NE 
f 3 6 2 11 
f (%) 20,0 % 18,8 % 16,7 % 18,6% 

Skupaj 
f 15 32 12 59 

f (%) 100,0
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

Učitelji 

Zelo uglednim poklicem pravimo 
tudi profesije. Zdravnik in pravnik 
sta poklica, ki se že po tradiciji 
uvrščata med profesije. Ali bi poklic 
učitelja uvrstili enako? 

DA 
f 33 44 13 90 

2Î = 2,595; 
g = 2 

p = 0,273 

f (%) 82,5 % 81,5 % 65,0 % 78,9 % 

NE 
f 7 10 7 24 
f (%) 17,5 % 18,5 % 35,0 % 21,1 % 

Skupaj 
f 40 54 20 114 

f (%) 100,0
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

Starši 

Zelo uglednim poklicem pravimo 
tudi profesije. Zdravnik in pravnik 
sta poklica, ki se že po tradiciji 
uvrščata med profesije. Ali bi poklic 
učitelja uvrstili enako? 

DA 
f 24 10 5 39 

2Î = 2,396; 
g = 2 

p = 0,302 

f (%) 77,4 % 83,3 % 
100,0 

% 81,3 % 

NE 
f 7 2 0 9 
f (%) 22,6 % 16,7 % 0,0 % 18,8 % 

Skupaj 
f 31 12 5 48 

f (%) 100,0
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

100,0 
% 

 

Tabela 5: Razlike v mnenjih učencev, ali je učiteljski poklic profesija, glede na starost 

Vzorec       
Starost 

Skupaj 
χ2 

g 
p Do 12 let 13 let 14 in več 

Učenci 

Ali je poklic 
učitelja 
profesija? 

DA 
f 15 43 20 78 

χ2 = 3,156; 
g = 2 

 p = 0,206 

f (%) 83,30 % 72,90 % 60,60 % 70,90 % 

NE 
f 3 16 13 32 
f (%) 16,70 % 27,10 % 39,40 % 29,10 % 

Skupaj 
f 18 59 33 110 
f (%) 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Kot je razvidno iz tabel 4 in 5, med starostjo in mnenji ravnateljev (p = 0,975), učiteljev             

(p = 0,273), staršev (p = 0,302) in učencev (p = 206), ali je učiteljski poklic profesija, ni 

statistično pomembne razlike. 
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Tabela 6: Razlike v mnenjih ravnateljev in učiteljev, ali je učiteljski poklic profesija, glede na 

leta delovnih izkušenj 

Vzorec       
Leta delovnih izkušenj v šolstvu: 

Skupaj 
2Î 
g 
p 

Do 3 
leta 4−6 let 7 −18 

let 
19−30 

let 
30−40 

let 

Ravnatelji 

Ali je 
poklic 
učitelja 
profesija? 

DA 
f  0 0  7 22 19 48 

2Î = 
0,097;  
g = 2 

p = 0,953 

f %  0,0  0,0 77,80 % 81,50 % 82,60 % 81,40 % 

NE 
f  0  0 2 5 4 11 
f %  0,0  0,0 22,20 % 18,50 % 17,40 % 18,60 % 

Skupaj 
f  0  0 9 27 23 59 

f %  0,0  0,0 
100,00 

% 
100,00 

% 
100,00 

% 
100,00 

% 

Učitelji 

Ali je 
poklic 
učitelja 
profesija? 

DA 
f 1 11 38 39 19 108 

2Î = 
7,058;  
g = 4 

p = 0,133 

f % 100,00 
% 

100,00 
% 80,90 % 76,50 % 70,40 % 78,80 % 

NE 
f 0 0 9 12 8 29 
f % 0,00 % 0,00 % 19,10 % 23,50 % 29,60 % 21,20 % 

Skupaj 
f 1 11 47 51 27 137 

f % 100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

100,00 
% 

 

Leta delovnih izkušenj smo razvrstili glede na faze poklicnega razvoja po Hubermanu 

(Valenčič Zuljan, 2012). Pogoj za ravnatelja pa je tako, da mora imeti vsaj pet let naziv 

mentor. Tako da ravnatelji morajo imeti vsaj 9 let delovnih izkušenj, preden zasedejo to 

delovno mesto, kar opredeljuje 53. člen ZOFVI (najmanj pet let delovnih izkušenj in naziv 

svetnik). Vendar pa med leti delovnih izkušenj in mnenji ravnateljev (p = 0,953) pa tudi 

učiteljev (p = 0,133), ali je učiteljski poklic profesija, ni statistično pomembnih razlik (glej 

tabelo 6).  

Tabela 7: Razlike v mnenjih ravnateljev in učiteljev, ali je učiteljski poklic profesija, glede na 

stopnjo izobrazbe 

Vzorec       

Stopnja izobrazbe: 

Skupaj 
2Î 
g 
p 

Akademija 
(2 leti + 

diplomska 
naloga) 

Visoka (3 
leta + 

diplomska 
naloga) 

Univerzitetna 
(4 leta + 

diplomska 
naloga) 

Podi-
plomski 
študij 

Ravnatelji 

Ali je 
poklic 
učitelja 
profesija? 

DA 
f 2 1 39 6 48 

2Î = 1,430; 
g = 3 

p = 0,699 

f % 100,00 % 100,00 % 79,60 % 85,70 % 81,40 % 

NE 
f 0 0 10 1 11 
f % 0,00 % 0,00 % 20,40 % 14,30 % 18,60 % 

Skupaj 
f 2 1 49 7 59 
f % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

Učitelji 

Ali je 
poklic 
učitelja 
profesija? 

DA 
f 23 8 67 10 108 

2Î = 0,587;  
g = 3 

p = 0,899 

f % 74,20 % 80,00 % 79,80 % 83,30 % 78,80 % 

NE 
f 8 2 17 2 29 
f % 25,80 % 20,00 % 20,20 % 16,70 % 21,20 % 

Skupaj 
f 31 10 84 12 137 
f % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Tabela 8: Razlike v mnenjih staršev, ali je učiteljski poklic profesija, glede na stopnjo 

izobrazbe 

Vzorec       
Stopnja izobrazbe: 

Skupaj 
2Î 
g 
p Srednja šola ali manj 6. stopnja 7. stopnja ali več 

Starši 

Ali je poklic 
učitelja profesija? 

DA 
f 17 35 5 57 

2Î = 1,854;  
g = 2 

p = 0,396 

f % 77,30 % 77,80 % 55,60 % 75,00 % 

NE 
f 5 10 4 19 
f % 22,70 % 22,20 % 44,40 % 25,00 % 

Skupaj 
f 22 45 9 76 
f % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

Stopnja izobrazbe doktorat, magisterij in še šudiram na podiplomskem študiju smo združili v 

eno stopnjo, in sicer podiplomski študij zaradi nizkih vrednosti frekvenc. Prav tako smo pri 

starših združili nedokončana OŠ, OŠ, nižje poklicno izobraževanje in srednje poklicno 

izobraževanje v eno stopnjo izobrazbe ter jo poimenovali srednja šola ali manj. Višješolski in 

visokošolski program smo združili in poimenovali 6. stopnja. Prav tako smo združili 

univerziteni program, magisterij stroke, magisterij znanosti in doktorat znanosti v eno stopnjo 

izobrazbe ter jo poimenovali 7. stopnja ali več zaradi nizkih vrednosti frekvenc. 

Podatki so pokazali, da med stopnjo izobrazbe in mnenjem učiteljev, ravnateljev in staršev, ali 

je učiteljski poklic profesija (glej tabeli 7 in 8), ni statistično pomembnih razlik. 

Tabela 9: Razlike v mnenjih učiteljev, ali je učiteljski poklic profesija, glede na delovno 

mesto 

Vzorec       
Delovno mesto: 

Skupaj 
2Î 
g 
p 

Razredni učitelj v 1. ali 2. 
VI-obdobju 

Učitelj v 2. ali 3. VI-
obdobju Drugo: 

Učitelji 

Ali je poklic 
učitelja 
profesija? 

DA 
f 50 40 18 108 

2Î = 
2,181; 
g = 2; 

p = 
*0,336 

f % 82,00 % 72,70 % 85,70 % 78,80 % 

NE 
f 11 15 3 29 
f % 18,00 % 27,30 % 14,30 % 21,20 % 

Skupaj 
f 61 55 21 137 

f % 100,00 % 100,00 % 
100,00 

% 
100,00 

% 

 

Podatki so pokazali, da med delovnim mestom in mnenjem učiteljev, ali je učiteljski poklic 

profesija (glej tabelo 9), ni statistično pomembne razlike.  
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Tabela 10: Razlike v mnenjih ravnateljev in učiteljev, ali je učiteljski poklic profesija, glede 

na strokovni naziv 

Vzorec       
Strokovni naziv: 

Skupaj 
2Î 
g 
p 

brez 
naziva mentor svetovale

c svetnik 

Ravnatelji 

Ali je poklic 
učitelja profesija? 

DA 
f  0 6 24 18 48 

2Î = 3,546; 
g = 2; 

p = 0,170 

f %  0,0 
100,00 

% 75,00 % 85,70 % 81,40 % 

NE 
f  0 0 8 3 11 
f %  0,0 0,00 % 25,00 % 14,30 % 18,60 % 

Skupaj 
f  0 6 32 21 59 

f %  0,0 
100,00 

% 100,00 % 
100,00 

% 
100,00 

% 

Učitelji 

Ali je poklic 
učitelja profesija? 

DA 
f 14 28 57 9 108 

2Î = 2,976;  
g = 3; 

p = 0,395 

f % 87,50 % 82,40 % 74,00 % 90,00 % 78,80 % 

NE 
f 2 6 20 1 29 
f % 12,50 % 17,60 % 26,00 % 10,00 % 21,20 % 

Skupaj 
f 16 34 77 10 137 

f % 100,00 
% 

100,00 
% 100,00 % 

100,00 
% 

100,00 
% 

 

Podatki so pokazali, da se učitelji z različnim strokovnim nazivom v presoji, ali je učiteljski 

poklic profesija, ne razlikujejo statistično pomembno. Tudi ravnatelji z različnim strokovnim 

nazivom se v presoji, ali je učiteljski poklic profesija, ne razlikujejo statistično pomembno 

(glej tabelo 10).  

Tabela 11: Razlike v mnenjih ravnateljev in učiteljev, ali je učiteljski poklic profesija, glede 

na zadovoljstvo z delom 

Vzorec       
Bi se ponovno odločili za pedagoški 

poklic? Skupaj 
2Î 
g 
p DA NE NE VEM 

Ravnatelji 

Ali je poklic 
učitelja profesija? 

DA 
f 36 2 10 48 

2Î = 0,404;  
g = 2; 

p = 0,817 

f % 81,80 % 66,70 % 83,30 % 81,40 % 

NE 
f 8 1 2 11 
f % 18,20 % 33,30 % 16,70 % 18,60 % 

Skupaj 
f 44 3 12 59 

f % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
100,00 

% 

Učitelji 

Ali je poklic 
učitelja profesija? 

DA 
f 91 2 15 108 

2Î = 2,661;  
g = 2; 

p = 0,264 

f % 81,30 % 50,00 % 71,40 % 78,80 % 

NE 
f 21 2 6 29 
f % 18,80 % 50,00 % 28,60 % 21,20 % 

Skupaj 
f 112 4 21 137 

f % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
100,00 

% 

 

Podatki niso pokazali statistično pomembnih razlik med mnenji učiteljev in ravnateljev, ali je 

učiteljski poklic profesija in njihovim zadovoljstvom z delom, ali bi se ponovno odločili za 

isti poklic (glej tabelo 11).  
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3.2.3 Mnenja učiteljev in ravnateljev glede vplivov različnih dejavnikov na 

kakovostno opravljanje poklicnih vlog 

Predstavljamo rezultate mnenj učiteljev in ravnateljev o vplivu dejavnikov na kakovostno 

opravljanje poklicnih vlog učitelja. Ocenjevali so 17 postavk na lestvici: 

1 – nikakor se ne strinjam,  

2 – v glavnem se ne strinjam, 

3 – delno se strinjam, 

4 – v glavnem se strinjam, 

 5 – popolnoma se strinjam.  

 

Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev mnenj ravnateljev glede strinjanja o vplivih različnih 

dejavnikov na kakovostno opravljanje poklicnih vlog 
Trditve                                                        f 

f (%) 
Stopnja strinjanja Skupaj RAVNATELJI 1 2 3 4 5 

Branje strokovne literature prispeva h kakovostnejšemu 
opravljanju poklicnih vlog. 

f  0 2 6 22 33 63 
f (%)  0,0 3,2 9,5 34,9 52,4 100,0 

Država daje varnost in pomembnost poklicu, kar je predpogoj za 
kakovostno izvajanje poklicnih nalog. 

f 5 4 27 20 7 63 
f (%) 7,9 6,3 42,9 31,7 11,1 100,0 

Intenzifikacija zmanjšuje kakovost učiteljevega dela.  f 1 7 10 16 29 63 
f (%) 1,6 11,1 15,9 25,4 46,0 100,0 

Kvalitetno pripravništvo vpliva na ustrezno opravljanje poklicne 
vloge. 

f 1  0 9 24 29 63 
f (%) 1,6  0,0 14,3 38,1 46,0 100,0 

Možnost napredovanja vpliva na odločanje učiteljev za dodatno 
usposabljanje. 

f  0 2 14 32 15 63 
f (%)  0,0 3,2 22,2 50,8 23,8 100,0 

Objavljanje strokovnih člankov je kazalnik profesionalnega dela 
učiteljev. 

f 4 14 23 16 6 63 
f (%) 6,3 22,2 36,5 25,4 9,5 100,0 

Poglobljeni strokovni pogovori med učitelji lahko bistveno 
prispevajo k večji kakovosti vzgoje in izobraževanja. 

f  0  0 4 27 32 63 
f (%)  0,0 0,0  6,3 42,9 50,8 100,0 

Pristojno ministrstvo z reguliranjem plačne polit. in zaposlovanja 
znižuje motiviranost učiteljev za opravljanje poklicnih nalog.  

f 2 2 19 18 22 63 
f (%) 3,2 3,2 30,2 28,6 34,9 100,0 

Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z izsledki raziskav 
je pomembno za kakovostno opravljanje učiteljevega dela. 

f  0 3 10 33 17 63 
f (%)  0,0 4,8 15,9 52,4 27,0 100,0 

Razlog odločitve biti učitelj vpliva na profesionalno opravljanje 
dela (poslanstva). 

f  0 1 13 22 27 63 
f (%)  0,0 1,6 20,6 34,9 42,9 100,0 

Reforme, spremembe, ki se dogajajo mimo učiteljev, vpeljane od 
"zgoraj", ne prinašajo ustreznih rezultatov v praksi. 

f 1 3 9 16 34 63 
f (%) 1,6 4,8 14,3 25,4 54,0 100,0 

Stalno strokovno usposabljanje pozitivno vpliva na kvalitetno 
opravljanje poklicnih vlog. 

f  0 1 11 24 27 63 
f (%)  0,0 1,6 17,5 38,1 42,9 100,0 

Svoboda pri uresničevanju učnih načrtov prispeva h kakovosti 
opravljanja poklicnih vlog. 

f  0 1 12 33 17 63 
f (%)  0,0 1,6 19,0 52,4 27,0 100,0 

Učinkovito poučevanje je rezultat profesionalnega dela učiteljev. f  0  0 5 18 40 63 
f (%)  0,0 0  7,9 28,6 63,5 100,0 

Učiteljevo raziskovanje in objavljanje rezultatov lastnega dela 
vplivata na kakovostnejše opravljanje poklicnih vlog. 

f  0 2 18 21 22 63 
f (%)  0,0 3,2 28,6 33,3 34,9 100,0 

Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, računalnik ...) 
prispevajo h kakovostnejšemu opravljanju poklicnih vlog. 

f 1 2 16 22 22 63 
f (%) 1,6 3,2 25,4 34,9 34,9 100,0 

Za kvalitetno opravljanje poklica je potrebna visoka stopnja 
strokovnega znanja. 

f  0  0 4 25 34 63 
f (%)  0,0  0,0 6,3 39,7 54,0 100,0 
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Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev mnenj učiteljev glede strinjanja o vplivih različnih 

dejavnikov na kakovostno opravljanje poklicnih vlog 
 Trditve                                                             f 

f (%) 
Stopnja strinjanja Skupaj UČITELJI 1 2 3 4 5 

Branje strokovne literature prispeva h kakovostnejšemu 
opravljanju poklicnih vlog. 

f  0  0 21 55 64 140 
f (%)  0,0 0  15,0 39,3 45,7 100,0 

Država daje varnost in pomembnost poklicu, kar je predpogoj za 
kakovostno izvajanje poklicnih nalog. 

f 21 12 47 43 17 140 
f (%) 15,0 8,6 33,6 30,7 12,1 100,0 

Intenzifikacija/delovna preobremenjenost zmanjšuje kakovost 
učiteljevega dela.  

f 2 4 17 43 74 140 
f (%) 1,4 2,9 12,1 30,7 52,9 100,0 

Kvalitetno pripravništvo vpliva na ustrezno opravljanje poklicne 
vloge. 

f 1 9 30 55 45 140 
f (%) 0,7 6,4 21,4 39,3 32,1 100,0 

Možnost napredovanja vpliva na odločanje učiteljev za dodatno 
usposabljanje. 

f  0 7 26 55 52 140 
f (%)  0,0 5,0 18,6 39,3 37,1 100,0 

Objavljanje strokovnih člankov je kazalnik profesionalnega dela 
učiteljev. 

f 14 28 59 27 12 140 
f (%) 10,0 20,0 42,1 19,3 8,6 100,0 

Poglobljeni strokovni pogovori med učitelji lahko bistveno 
prispevajo k večji kakovosti vzgoje in izobraževanja. 

f 1 1 11 56 71 140 
f (%) 0,7 0,7 7,9 40,0 50,7 100,0 

Pristojno ministrstvo z reguliranjem plačne polit. in zaposlovanja 
znižuje motiviranost učiteljev za opravljanje poklicnih nalog.  

f 3 11 31 45 50 140 
f (%) 2,1 7,9 22,1 32,1 35,7 100,0 

Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z izsledki raziskav 
je pomembno za kakovostno opravljanje učiteljevega dela. 

f 2 9 34 64 31 140 
f (%) 1,4 6,4 24,3 45,7 22,1 100,0 

Razlog odločitve biti učitelj vpliva na profesionalno opravljanje 
dela (poslanstva). 

f 1 5 26 57 51 140 
f (%) 0,7 3,6 18,6 40,7 36,4 100,0 

Reforme, spremembe, ki se dogajajo mimo učiteljev, vpeljane od 
"zgoraj", ne prinašajo ustreznih rezultatov v praksi. 

f 2 2 12 36 88 140 
f (%) 1,4 1,4 8,6 25,7 62,9 100,0 

Stalno strokovno usposabljanje pozitivno vpliva na kvalitetno 
opravljanje poklicnih vlog. 

f 1 2 24 58 55 140 
f (%) 0,7 1,4 17,1 41,4 39,3 100,0 

Svoboda pri uresničevanju učnih načrtov prispeva h kakovosti 
opravljanja poklicnih vlog. 

f  0 2 32 49 57 140 
f (%)  0,0 1,4 22,9 35,0 40,7 100,0 

Učinkovito poučevanje je rezultat profesionalnega dela učiteljev. f  0 0 10 52 78 140 
f (%)  0,0 0  7,1 37,1 55,7 100,0 

Učiteljevo raziskovanje in objavljanje rezultatov lastnega dela 
vplivata na kakovostnejše opravljanje poklicnih vlog. 

f 4 11 40 62 23 140 
f (%) 2,9 7,9 28,6 44,3 16,4 100,0 

Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, računalnik ...) 
prispevajo h kakovostnejšemu opravljanju poklicnih vlog. 

f  0  0 8 50 82 140 
f (%)  0,0  0,0 5,7 35,7 58,6 100,0 

Za kvalitetno opravljanje poklica je potrebna visoka stopnja 
strokovnega znanja. 

f 1 4 11 61 63 140 
f (%) 0,7 2,9 7,9 43,6 45,0 100,0 
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Tabela 14: Opisne statistike8 in t-preizkus za preverjanje razlik med mnenji učiteljev in 

ravnateljev glede na trditve, ki vplivajo na kakovostno opravljanje poklicnih vlog 

 TRDITVE VZOREC f M SD F 
p 

t 
p 

Branje strokovne literature prispeva h 
kakovostnejšemu opravljanju poklicnih vlog. 

Ravnatelji 63 4,37 0,79 0,33 
0,565 

0,52 
0,607 Učitelji 140 4,31 0,72 

Država daje varnost in pomembnost poklicu, 
kar je predpogoj za kakovostno izvajanje 
poklicnih nalog. 

Ravnatelji 63 3,32 1,03 2,04 
0,155 

0,87 
0,384 Učitelji 140 3,16 1,21 

Intenzifikacija zmanjšuje kakovost 
učiteljevega dela.  

Ravnatelji 63 4,03 1,11 3,53 
0,062 

-1,88 
0,062 Učitelji 140 4,31 0,90 

Kvalitetno pripravništvo vpliva na ustrezno 
opravljanje poklicne vloge. 

Ravnatelji 63 4,27 0,83 0,14 
0,711 

2,30 
0,023 Učitelji 140 3,96 0,93 

Možnost napredovanja vpliva na odločanje 
učiteljev za dodatno usposabljanje. 

Ravnatelji 63 3,95 0,77 2,60 
0,108 

-1,05 
0,297 Učitelji 140 4,09 0,87 

Objavljanje strokovnih člankov je kazalnik 
profesionalnega dela učiteljev. 

Ravnatelji 63 3,1 1,06 0,17 
0,684 

0,81 
0,419 Učitelji 140 2,96 1,07 

Poglobljeni strokovni pogovori med učitelji 
lahko bistveno prispevajo k večji kakovosti 
vzgoje in izobraževanja. 

Ravnatelji 63 4,44 0,62 0,97 
0,326 

0,49 
0,625 Učitelji 140 4,39 0,73 

Pristojno ministrstvo z reguliranjem plačne 
politike in zaposlovanja znižuje motiviranost 
učiteljev za opravljanje poklicnih nalog.  

Ravnatelji 63 3,89 1,03 0,01 
0,924 

-0,16 
0,872 Učitelji 140 3,91 1,04 

Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev 
z izsledki raziskav je pomembno za 
kakovostno opravljanje učiteljevega dela. 

Ravnatelji 63 4,02 0,79 4,01 
0,047 

1,66 
0,099 Učitelji 140 3,81 0,91 

Razlog odločitve biti učitelj vpliva na 
profesionalno opravljanje dela (poslanstva). 

Ravnatelji 63 4,19 0,82 0,12 
0,725 

0,81 
0,42 Učitelji 140 4,09 0,87 

Reforme, spremembe, ki se dogajajo mimo 
učiteljev, vpeljane od "zgoraj", ne prinašajo 
ustreznih rezultatov v praksi. 

Ravnatelji 63 4,25 0,98 3,32 
0,07 

-1,63 
0,104 Učitelji 140 4,47 0,83 

Stalno strokovno usposabljanje pozitivno 
vpliva na kvalitetno opravljanje poklicnih 
vlog. 

Ravnatelji 63 4,22 0,79 0,05 
0,825 

0,42 
0,679 Učitelji 140 4,17 0,81 

Svoboda pri uresničevanju učnih načrtov 
prispeva h kakovosti opravljanja poklicnih 
vlog. 

Ravnatelji 63 4,05 0,73 6,45 
0,012 

-0,89 
0,375 Učitelji 140 4,15 0,82 

Učinkovito poučevanje je rezultat 
profesionalnega dela učiteljev. 

Ravnatelji 63 4,56 0,64 0,05 
0,831 

0,73 
0,468 Učitelji 140 4,49 0,63 

Učiteljevo raziskovanje in objavljanje 
rezultatov lastnega dela vplivata na 
kakovostnejše opravljanje poklicnih vlog. 

Ravnatelji 63 4 0,88 0,79 
0,377 

2,59 
0,01 Učitelji 140 3,64 0,95 

Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, 
računalnik ...) prispevajo h kakovostnejšemu 
opravljanju poklicnih vlog. 

Ravnatelji 63 3,98 0,94 8,12 
0,005 

-4,21 
<0,001 Učitelji 140 4,53 0,61 

Za kvalitetno opravljanje poklica je potrebna 
visoka stopnja strokovnega znanja. 

Ravnatelji 63 4,48 0,62 1,30 
0,255 

1,63 
0,105 Učitelji 140 4,29 0,79 

 

Učitelji in ravnatelji vpliv večine navedenih dejavnikov na kakovostno opravljanje poklicnih 

vlog visoko ocenjujejo, saj je aritmetična sredina kar pri dvanajstih od sedemnajstih trditev 

                                                
8 Pomen okrajšav: M – aritmetična sredina, SD – standardni odklon, p – statistična pomembnost, F – Levenov preizkus, t – t-
preizkus. 
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višja od 4. Več kot 60 % ravnateljev in več kot polovica učiteljev se popolnoma strinja, da je 

učinkovito poučevanje rezultat profesionalnega dela učiteljev, kar kaže tudi skupna 

aritmetična sredina, ki je 4,51. Prav tako učitelji (M = 4,39) kot ravnatelji (M = 4,44) menijo, 

da so poglobljeni strokovni pogovori med učitelji zelo pomembni za kakovostno vzgojo in 

izobraževanje. Nekoliko bolj se učitelji (M = 4,47) kot ravnatelji (M = 4,25) strinjajo z 

dejavnikom, da reforme in spremembe, ki se dogajajo mimo njih in so vpeljane od ”zgoraj”, 

ne prinašajo ustreznih rezultatov v praksi. Vendar statistično pomembnih razlik ni (glej tabelo 

14)9. 

 

So pa statistično pomembne razlike med mnenji ravnateljev in učiteljev pri stopnji tveganja p 

< 0,05 pri naslednjih treh dejavnikih: 

− Da strezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, računalnik ...) prispevajo h 

kakovostnejšemu opravljanju poklicnih vlog, statistično pomembno (p = <0,001) 

više ocenjujejo učitelji (M = 4,53) v primerjavi z ravnatelji ( M = 3,98), saj se kar 58,6 

% učiteljev popolnoma strinja s to trditvijo (pri ravnateljih pa je delež takih 34,9 %). 

Predvidevamo lahko, da omenjenemu dejavniku pripisujejo večjo pomembnost učitelji zato, 

ker pomanjkanje zasebnosti (značilnost šolskih zbornic in dela v razredu s 25 učenci in več), 

pomanjkanje učnih gradiv, tehnologije, prostorov ipd. povzročajo stres (Slivar, 2009). 

Ravnatelji pa ne opravljajo istih poklicnih nalog kot učitelji, ampak so tisti, ki naj bi 

zagotavljali ustrezne delovne pogoje učiteljem. 

− Da kvalitetno pripravništvo vpliva na ustrezno opravljanje poklicne vloge, 

statistično pomembno (p = 0,023) višje ocenjujejo ravnatelji (M = 4,27) v primerjavi z 

učitelji (M = 3,96). 

− Da učiteljevo raziskovanje in objavljanje rezultatov lastnega dela vplivata na 

kakovostnejše opravljanje poklicnih vlog, statistično pomembno (p = 0,01) više 

ocenjujejo ravnatelji (M = 4,00) v primerjavi z učitelji (M = 3,64). 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da so ravnatelji deležni, znotraj programa šole za ravnatelje, da 

si pridobijo ravnateljski izpit, izobraževanj s področja raziskovanja, čemur pripisujejo večji 

vpliv na kakovostno opravljanje poklicnih vlog, kot pa učitelji. 

                                                
9 Za preizkus razlik med aritmetičnima sredinama odgovorov učiteljev in ravnateljev smo uporabili t-preizkus za neodvisna 
vzorca. Če smo z Levenovim preizkusom potrdili enakost varianc (p > 0,05), smo uporabili osnovno različico t-preizkusa, 
sicer pa prilagojeno različico t-preizkusa, ki homogenosti varianc ne predpostavlja. 
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3.2.4 Mnenja učiteljev in ravnateljev o vplivih dejavnikov na profesionalni 

razvoj 

Pri raziskavi nas je zanimalo, kateri dejavniki po mnenju učiteljev in ravnateljev vplivajo na 

učiteljev profesionalni razvoj. V presojo smo jim ponudili 22 dejavnikov, ki so jih ocenjevali 

na lestvici: 

1 – ne vpliva, 

2 – malo vpliva, 

3 – srednje močno vpliva, 

4 – močno vpliva, 

5 – zelo močno vpliva. 
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Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev mnenj ravnateljev glede vplivov različnih dejavnikov na 

profesionalni razvoj učiteljev 
TRDITVE f 

f 
(%) 

Stopnja vplivanja 
Skupaj 

 RAVNATELJI 1 2 3 4 5 

Učiteljeva mnenja in prepričanja o poklicni vlogi učitelja. f  0  0 29 19 15 63 
f (%)  0,0  0,0 46,0 30,2 23,8 100,0 

Kakovost začetnega (dodiplomskega) izobraževanja. 
f  0 4 22 20 17 63 
f (%)  0,0 6,3 34,9 31,7 27,0 100,0 

Obdobje pripravništva, strokovni izpit, mentorstvo. 
f  0 3 22 21 17 63 
f (%)  0,0 4,8 34,9 33,3 27,0 100,0 

Možnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih ponuja ZRSŠ. f 2 3 32 18 8 63 
f (%) 3,2 4,8 50,8 28,6 12,7 100,0 

Klima in kultura šole kot organizacije - sodelovanje med zaposlenimi. f  0  0 4 30 29 63 
f (%)  0,0  0,0 6,3 47,6 46,0 100,0 

Motiviranost posameznega učitelja za lasten profesionalen razvoj. 
f  0  0 4 19 40 63 
f (%)  0,0  0,0 6,3 30,2 63,5 100,0 

Sodelovanje v aktivih in drugih profesionalnih skupnostih. 
f  0 1 15 38 9 63 
f (%)  0,0 1,6 23,8 60,3 14,3 100,0 

Možnost vključitve in sodelovanja učiteljev v projektih. f 1 4 18 32 8 63 
f (%) 1,6 6,3 28,6 50,8 12,7 100,0 

Usposobljenost učitelja za refleksijo in zavedanje o pomenu strokovnega 
premisleka. 

f  0 1 15 20 27 63 
f (%)  0,0 1,6 23,8 31,7 42,9 100,0 

Biti mentor pripravniku. 
f 1 8 21 27 6 63 
f (%) 1,6 12,7 33,3 42,9 9,5 100,0 

Možnost napredovanja. 
f 1 4 18 26 14 63 
f (%) 1,6 6,3 28,6 41,3 22,2 100,0 

Refleksija in strokovni pogovori s sodelavci. f  0  0 17 28 18 63 
f (%)  0,0  0,0 27,0 44,4 28,6 100,0 

Aktualno dogajanje v družbi. f  0 7 25 21 10 63 
f (%)  0,0 11,1 39,7 33,3 15,9 100,0 

Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z izsledki raziskav. 
f  0 5 25 24 9 63 
f (%)  0,0 7,9 39,7 38,1 14,3 100,0 

Delovna preobremenjenost. 
f  0 3 14 28 18 63 
f (%)  0,0 4,8 22,2 44,4 28,6 100,0 

Spremenjena in zahtevnejša vloga učiteljev. f  0 1 12 29 21 63 
f (%)  0,0 1,6 19,0 46,0 33,3 100,0 

Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni razvoj. f  0  0 16 28 19 63 
f (%)  0,0  0,0 25,4 44,4 30,2 100,0 

Učiteljevo raziskovanje in objavljanje o rezultatih lastnega dela. 
f  0 6 28 23 6 63 
f (%)  0,0 9,5 44,4 36,5 9,5 100,0 

Branje strokovne literature. 
f  0 5 14 30 14 63 
f (%)  0,0 7,9 22,2 47,6 22,2 100,0 

Izkustveno učenje. f  0 2 6 37 18 63 
f (%)  0,0 3,2 9,5 58,7 28,6 100,0 

Odločitev za učiteljski poklic. f  0 2 18 19 24 63 
f (%)  0,0 3,2 28,6 30,2 38,1 100,0 

Urejene družinske razmere. 
f 2 4 16 24 17 63 
f (%) 3,2 6,3 25,4 38,1 27,0 100,0 
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Tabela 16: Frekvenčna porazdelitev mnenj učiteljev glede vplivov različnih dejavnikov na 

profesionalni razvoj učiteljev 
TRDITVE f 

f 
(%) 

Stopnja vplivanja 
Skupaj 

UČITELJI 1 2 3 4 5 

Učiteljeva mnenja in prepričanja o poklicni vlogi učitelja. f 2 13 32 67 26 140 
f (%) 1,4 9,3 22,9 47,9 18,6 100,0 

Kakovost začetnega (dodiplomskega) izobraževanja. 
f  0 17 40 48 35 140 
f (%)  0,0 12,1 28,6 34,3 25,0 100,0 

Obdobje pripravništva, strokovni izpit, mentorstvo. 
f 1 12 40 55 32 140 
f (%) 0,7 8,6 28,6 39,3 22,9 100,0 

Možnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih ponuja ZRSŠ. f 4 13 45 54 24 140 
f (%) 2,9 9,3 32,1 38,6 17,1 100,0 

Klima in kultura šole kot organizacije − sodelovanje med zaposlenimi. f  0  0 14 50 76 140 
f (%)  0,0  0,0 10,0 35,7 54,3 100,0 

Motiviranost posameznega učitelja za lasten profesionalen razvoj. 
f  0  0 5 39 96 140 
f (%)  0,0  0,0 3,6 27,9 68,6 100,0 

Sodelovanje v aktivih in drugih profesionalnih skupnostih. 
f  0 8 26 64 42 140 
f (%)  0,0 5,7 18,6 45,7 30,0 100,0 

Možnost vključitve in sodelovanja učiteljev v projektih. f  0 6 42 60 32 140 
f (%)  0,0 4,3 30,0 42,9 22,9 100,0 

Usposobljenost učitelja za refleksijo in zavedanje o pomenu strokovnega 
premisleka. 

f  0 3 32 71 34 140 
f (%)  0,0 2,1 22,9 50,7 24,3 100,0 

Biti mentor pripravniku. 
f  0 13 51 57 19 140 
f (%)  0,0 9,3 36,4 40,7 13,6 100,0 

Možnost napredovanja. 
f 1 11 36 50 42 140 
f (%) 0,7 7,9 25,7 35,7 30,0 100,0 

Refleksija in strokovni pogovori s sodelavci. f  0 5 30 65 40 140 
f (%)  0,0 3,6 21,4 46,4 28,6 100,0 

Aktualno dogajanje v družbi. f 2 5 41 63 29 140 
f (%) 1,4 3,6 29,3 45,0 20,7 100,0 

Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z izsledki raziskav. 
f 1 11 52 59 17 140 
f (%) 0,7 7,9 37,1 42,1 12,1 100,0 

Delovna preobremenjenost. 
f 1 3 26 61 49 140 
f (%) 0,7 2,1 18,6 43,6 35,0 100,0 

Spremenjena in zahtevnejša vloga učiteljev. f 1  0 25 66 48 140 
f (%) 0,7  0,0 17,9 47,1 34,3 100,0 

Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni razvoj. f  0 1 23 67 49 140 
f (%)  0,0 0,7 16,4 47,9 35,0 100,0 

Učiteljevo raziskovanje in objavljanje o rezultatih lastnega dela. 
f 2 18 53 50 17 140 
f (%) 1,4 12,9 37,9 35,7 12,1 100,0 

Branje strokovne literature. 
f  0 5 31 64 40 140 
f (%)  0,0 3,6 22,1 45,7 28,6 100,0 

Izkustveno učenje. f  0 1 23 64 52 140 
f (%)  0,0 0,7 16,4 45,7 37,1 100,0 

Odločitev za učiteljski poklic. f 1 5 35 46 53 140 
f (%) 0,7 3,6 25,0 32,9 37,9 100,0 

Urejene družinske razmere.. 
f 3 5 38 59 35 140 
f (%) 2,1 3,6 27,1 42,1 25,0 100,0 
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Tabela 17: Opisne statistike in t-preizkus za preverjanje razlik med mnenji učiteljev in 

ravnateljev glede na trditve, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj 

 TRDITVE VZOREC f M SD F 
p 

t 
p 

Učiteljeva mnenja in prepričanja o poklicni vlogi 
učitelja. 

Ravnatelji 63 3,78 0,81 0,04 
0,835 

0,37 
0,715 Učitelji 140 3,73 0,92 

Kakovost začetnega (dodiplomskega) 
izobraževanja. 

Ravnatelji 63 3,79 0,92 0,41 
0,522 

0,50 
0,62 Učitelji 140 3,72 0,98 

Obdobje pripravništva, strokovni izpit, 
mentorstvo. 

Ravnatelji 63 3,83 0,89 0,05 
0,819 

0,54 
0,589 Učitelji 140 3,75 0,93 

Možnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 
ki jih ponuja ZRSŠ. 

Ravnatelji 63 3,43 0,89 1,18 
0,279 

-1,04 
0,299 Učitelji 140 3,58 0,98 

Klima in kultura šole kot organizacije - 
sodelovanje med zaposlenimi. 

Ravnatelji 63 4,4 0,61 1,44 
0,232 

-0,47 
0,643 Učitelji 140 4,44 0,67 

Motiviranost posameznega učitelja za lasten 
profesionalen razvoj. 

Ravnatelji 63 4,57 0,62 2,51 
0,115 

-0,91 
0,365 Učitelji 140 4,65 0,55 

Sodelovanje v aktivih in drugih profesionalnih 
skupnostih. 

Ravnatelji 63 3,87 0,66 2,18 
0,141 

-1,05 
0,294 Učitelji 140 4 0,85 

Možnost vključitve in sodelovanja učiteljev v 
projektih. 

Ravnatelji 63 3,67 0,84 0,03 
0,855 

-1,40 
0,163 Učitelji 140 3,84 0,83 

Usposobljenost učitelja za refleksijo in 
zavedanje o pomenu strokovnega premisleka. 

Ravnatelji 63 4,16 0,85 6,42 
0,012 

1,51 
0,134 Učitelji 140 3,97 0,75 

Biti mentor pripravniku. 
Ravnatelji 63 3,46 0,90 0,27 

0,604 
-0,96 
0,336 Učitelji 140 3,59 0,84 

Možnost napredovanja. 
Ravnatelji 63 3,76 0,93 0,14 

0,708 
-0,71 
0,479 Učitelji 140 3,86 0,96 

Refleksija in strokovni pogovori s sodelavci. Ravnatelji 63 4,02 0,75 0,01 
0,912 

0,13 
0,895 Učitelji 140 4 0,81 

Aktualno dogajanje v družbi. 
Ravnatelji 63 3,54 0,90 1,51 

0,221 
-1,97 
0,05 Učitelji 140 3,8 0,86 

Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z 
izsledki raziskav. 

Ravnatelji 63 3,59 0,84 0,02 
0,879 

0,13 
0,9 Učitelji 140 3,57 0,83 

Delovna preobremenjenost. 
Ravnatelji 63 3,97 0,84 0,02 

0,882 
-1,05 
0,297 Učitelji 140 4,1 0,83 

Spremenjena in zahtevnejša vloga učiteljev. Ravnatelji 63 4,11 0,76 0,01 
0,946 

-0,28 
0,783 Učitelji 140 4,14 0,76 

Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni 
razvoj. 

Ravnatelji 63 4,05 0,75 0,01 
0,934 

-1,12 
0,264 Učitelji 140 4,17 0,72 

Učiteljevo raziskovanje in objavljanje o 
rezultatih lastnega dela. 

Ravnatelji 63 3,46 0,80 1,64 
0,202 

0,13 
0,896 Učitelji 140 3,44 0,92 

Branje strokovne literature. 
Ravnatelji 63 3,84 0,87 1,00 

0,319 
-1,21 
0,228 Učitelji 140 3,99 0,81 

Izkustveno učenje. Ravnatelji 63 4,13 0,71 2,29 
0,132 

-0,60 
0,548 Učitelji 140 4,19 0,73 

Odločitev za učiteljski poklic. 
Ravnatelji 63 4,03 0,90 0,01 

0,926 
-0,03 
0,977 Učitelji 140 4,04 0,92 

Urejene družinske razmere. 
Ravnatelji 63 3,79 1,02 1,20 

0,275 
-0,34 
0,733 Učitelji 140 3,84 0,92 

 

Učitelji in ravnatelji se pri devetih dejavnikih od dvaindvajsetih (motiviranost posameznega 

učitelja za lasten profesionalen razvoj, klima in kultura šole kot organizacije − sodelovanje 

med zaposlenimi, izkustveno učenje, ustrezne okoliščine za stalni profesionalni razvoj, 

spremenjena in zahtevnejša vloga učiteljev, delovna preobremenjenost, odločitev za učiteljski 
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poklic, usposobljenost učitelja za refleksijo in zavedanje o pomenu strokovnega premisleka 

ter refleksija in strokovni pogovori s sodelavci), ki vplivajo na profesionalni razvoj 

posameznih učiteljev močno ali zelo močno strinjajo, saj je aritmetična sredina večja od 4. 

Dobljeni podatki se bistveno ne razlikujejo od podatkov raziskave Valenčič Zuljan, Klander 

in Sešek (2010), ki je prav tako pokazala, da ravnatelji in učitelji menijo, da ima branje 

strokovne literature, opazovanje pouka s strani sodelavcev in ravnateljev, timsko delo s 

sodelavci, mentorstvo novincem, udeležba na izobraževanjih in delovni sestanki, velik vpliv 

na profesionalni razvoj učiteljev. V naši raziskavi so na prvo mesto tako učitelji kot ravnatelji 

postavili dejavnik motiviranosti učitelja za lasten profesionalni razvoj. Kar 68,6 % učiteljev in 

63,5 % ravnateljev je odgovorilo, da slednji dejavnik zelo močno vpliva na profesionalni 

razvoj (glej tabeli 15 in 16). Zelo visoko so ovrednotili tudi trditev, da klima in kultura šole 

kot organizacije ter sodelovanje med zaposlenimi vpliva na profesionalni razvoj (skupna            

M = 4,43). Na tretjem mestu je izkustveno učenje (M = 4,17), na četrtem ustrezne okoliščine 

za stalni profesionalni razvoj (M = 4,13) in na petem spremenjena in zahtevnejša vloga 

učiteljev (M = 4,13). Močno vplivanje na profesionalni razvoj učiteljev po mnenju ravnateljev 

in učiteljev še ima delovna preobremenjenost (M = 4,06)  pa tudi odločitev za učiteljski poklic 

(M = 4,03). Pri trditvi, da usposobljenost učitelja za refleksijo in zavedanje o pomenju 

strokovnega premisleka vpliva na profesionalni razvoj, prihaja do manjših razlik, vendar ne 

statistično pomembnih. Ravnatelji se namreč bolj strinjajo (M = 4,16) kot učitelji (M = 3,97) s 

to trditvijo. Prav tako se obe skupini strinjata, da refleksija in strokovni pogovori s sodelavci 

(M = 4) močno vplivajo na profesionalni razvoj posameznega učitelja. Zavedanje učiteljev in 

ravnateljev, da je refleksija pomembna, je močno. Vprašanje je, koliko je le-ta uveljavljena v 

sami praksi. Stoddard (1991, po Korthagen, 2004) poimenuje osredotočanje na refleksijo 

”izobraževanje za uspešnost”. Tisti, ki se zavedajo pomembnosti razvijanja kvalitet, kot so 

samospoštovanje, spoštovanje do drugih ljudi in nenehna želja po resnici in znanju, so se 

namreč sposobni osredotočiti na človekov razvoj − kako doseči posameznikov maksimalni 

razvoj.  

 

Ostalih 13 trditev ima višjo aritmetično sredino od 3,45, kar kaže na to, da je zelo malo 

ravnateljev in učiteljev mnenja, da navedene trditve ne vplivajo na profesionalni razvoj 

učitelja. So pa enakega mnenja, da najmanj izmed vseh dejavnikov vpliva na profesionalni 

razvoj učiteljevo raziskovanje in objavljanje o rezultatih lastnega dela pa tudi možnosti 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih ponuja ZRSŠ (M = 3,52). Predvidevamo lahko, 

da veliko učiteljev in ravnateljev nima izkušenj z raziskovanjem lastnega dela, zato tudi ne 
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poznajo morebitnih prednosti slednjega. Prav tako pisanje člankov in objavljanje o rezultatih 

lasntega dela zahteva svoj čas, ki ga učitelji velikokrat nimajo na razpolago. Posledično 

raziskovanju in objavljanju o rezultatih lastnega dela ne pripisujejo velikega vpliva na 

profesionalni razvoj. Kot kažejo raziskave (glej Darling-Hammond idr., 2009), bi moralo 

stalno strokovno izpopolnjevanje potekati več dni, da bi se pokazali pozitivni učinki. Pri nas 

pa ZRSŠ ponuja posodobitvene programe, ki trajajo dan ali dva. Morebiti so bili učitelji ali 

ravnatelji prisotni pri programu nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja, ki ni bilo 

kvalitetno izvedeno. Na osnovi teh predvidevanj lahko sklepamo, da so učitelji in ravnatelji 

pripisali nizek vpliv možnostim stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih ponuja ZRSŠ.  

 

Do statistično pomembnih razlik v mnenjiih učiteljev in ravnateljev prihaja le pri trditvi, da 

aktualno dogajanje v družbi vpliva na profesionalni razvoj posameznih učiteljev (glej tabelo 

17). Ravnatelji se namreč manj strinjajo s prej navedeno trditvijo (M = 3,54), saj jih je več 

odgovorilo, da malo vpliva (11,1 %) oz. srednje močno vpliva (39,7 %) kot učitelji, ki so v 

manjši meri obkrožili, da malo vpliva (3,6 %) in srednje močno vpliva (29,3 %) Učitelji so se 

bolj strinjali (M = 33,3), da aktualno dogajanje v družbi močno vpliva na profesionalni razvoj 

(45 %) kot ravnatelji.  

3.2.4.1 Razlike v presoji učiteljev in ravnateljev glede pomena zunanjih in notranjih 

dejavnikov ter njihovega vpliva na učiteljev profesionalni razvoj 

Zanimale so nas razlike v presoji učiteljev in ravnateljev glede pomena in vpliva zunanjih in 

notranjih dejavnikov na učiteljev profesionalni razvoj. 

Kot smo v teoretičnem delu razmejili dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj 

na notranje in zunanje, smo tudi dejavnike iz prejšnjega poglavja razdelili na zunanje: 

− kakovost začetnega (dodiplomskega) izobraževanja, 

− obdobje pripravništva, strokovni izpit, mentorstvo, 

− možnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki jih ponuja ZRSŠ, 

− klima in kultura šole kot organizacije − sodelovanje med zaposlenimi, 

− možnost vključitve in sodelovanja učiteljev v projektih, 

− biti mentor pripravniku, 

− možnost napredovanja, 

− aktualno dogajanje v družbi, 

− delovna preobremenjenost, 
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− spremenjena in zahtevnejša vloga učiteljev, 

− ustrezne okoliščine za stalni profesionalni razvoj, 

− urejene družinske razmere; 

in notranje: 

− učiteljeva mnenja in prepričanja o poklicni vlogi učitelja, 

− motiviranost posameznega učitelja za lasten profesionalen razvoj, 

− sodelovanje v aktivih in drugih profesionalnih skupnostih, 

− usposobljenost učitelja za refleksijo in zavedanje o pomenu strokovnega premisleka, 

− refleksija in strokovni pogovori s sodelavci, 

− raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z izsledki raziskav, 

− učiteljevo raziskovanje in objavljanje o rezultatih lastnega dela, 

− branje strokovne literature, 

− izkustveno učenje, 

− odločitev za učiteljski poklic. 

 

Tabela 18: Rezultati t-preizkusa glede mnenja učiteljev in ravnateljev o vplivu zunanjih in 

notranjih dejavnikih na učiteljev profesionalni razvoj 

 DEJAVNIKI M SD t g p 

Zunanji dejavniki profesionalnega razvoja 3,88 0,49 
-3,092 202 0,002 

Notranji dejavniki profesionalnega razvoja 3,95 0,49 
 

Rezultat t-preizkusa je pokazal, da se povprečne vrednosti med zunanjimi in notranjimi 

dejavniki statistično pomembno razlikujeta (glej tabelo 18). In sicer so učitelji in ravnatelji 

mnenja, da notranji dejavniki bolj vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj kot zunanji. 

 

Valenčič Zuljan (1999, 2001, 2012) meni, da gre pri profesionalnem razvoju za proces, ki 

vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in pomeni učiteljevo 

napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja. Iz 

podatkov lahko sklepamo, da se ravnatelji in učitelji zavedajo, da lahko k svojemu 

profesionalnemu razvoju največ prispevajo s svojim ravnanjem, tj. s sodelovanjem, 

reflektiranjem, branjem strokovne literature, izkustvenim učenjem, motivacijo ipd. Temelj za 

učiteljevo delovanje v smeri profesionalnega razvoja pa je, kot pravi Valenčič Zuljan, zelo 

pomembno vseživljensko izkustveno učenje, pri katerem si učitelji razvijajo in spreminjajo 

svoja pojmovanja in posledično tudi prakso.  
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Tudi modeli profesionalnega razvoja, še posebej novejšega izvora (Korthagen, 2004, Javrh, 

2008, Day, 2007), izpostavljajo pomembnost prepričanj, identitete, poslanstva, motivacije, 

predanosti, živahnega eksperimentiranja, poklicne aktivnosti, angažiranosti in pozitivne 

kritičnosti, za doseganje višjih nivojev profesionalnega razvoja. Vse te značilnosti 

napredovanja posameznika od novinca do eksperta so pomembno povezane z notranjim 

dejavnikom, ki vplivajo na profesionalni razvoj učitelja. Po Kagan (1992) se namreč eksperti 

ločijo od novincev v načinu vodenja razreda, v stopnji zavestnosti učiteljevih odločitev in 

ravnanj, v stopnji predelanosti lastnih izkušenj in zmožnosti predvidevanja dogajanja v 

razredu ter v usmerjenosti učiteljevega ravnanja in razmišljanja.  

 

Kot navaja Muršak idr. (2011, str. 13), je res, »da učiteljev razvoj lahko spodbujamo in 

podpiramo ”od zunaj” – ne moremo pa ga dosegati tehnološko. To je notranji proces, ki se ga 

ne zavedajo vsi učitelji.« Rezultati naše raziskave pa so pokazali, da se učitelji in ravnatelji 

zavedajo večjega pomena notranjih dejavnikov, ki vplivajo na profesionalni razvoj. 

 

3.2.5 Mnenje učiteljev in ravnateljev o vplivih dejavnikov na profesionalizacijo 

pedagoškega poklica 

Zanimalo nas je, kateri dejavniki po mnenju učiteljev in ravnateljev vplivajo na 

profesionalizacijo učiteljskega poklica. V sklopu dejavnikov, ki vplivajo na profesionalizacijo 

pedagoškega poklica, smo navedli 25 trditev, do katerih so se učitelji in ravnatelji opredelili 

na 5-stopenjski skali: 

1 −  ne vpliva,  

2 – malo vpliva, 

3 – srednje močno vpliva, 

4 – močno vpliva, 

5 − zelo močno vpliva. 
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Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev ravnateljev glede strinjanja o vplivih različnih dejavnikov 

na profesionalizacijo pedagoškega poklica 
Trditve f 

f (%) 
Stopnja vplivanja 

Skupaj RAVNATELJI 1 2 3 4 5 

Oblikovan etični kodeks (temelji profesionalne etike) 
f 1 6 18 24 14 63 
f (%) 1,6 9,5 28,6 38,1 22,2 100,0 

Učiteljevo poznavanje razvoja lastne kariere. f  0 1 15 29 18 63 
f (%)  0,0 1,6 23,8 46,0 28,6 100,0 

Profesionalno spoštljiv odnos učiteljev do učencev. 
f  0  0 7 20 36 63 
f (%)  0,0  0,0 11,1 31,7 57,1 100,0 

Visoka strokovna usposobljenost učiteljev. 
f  0  0 5 26 32 63 
f (%)  0,0  0,0 7,9 41,3 50,8 100,0 

Aktivnost profesionalnih organizacij, sindikatov, društev in 
združenj učiteljev. 

f 1 9 33 11 9 63 
f (%) 1,6 14,3 52,4 17,5 14,3 100,0 

Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, računalnik ...). f  0 5 20 24 14 63 
f (%)  0,0 7,9 31,7 38,1 22,2 100,0 

Možnost doktorskega študija za učitelje. 
f 5 21 26 7 4 63 
f (%) 7,9 33,3 41,3 11,1 6,3 100,0 

Sodelovanje šol s fakultetami, ki usposabljajo učitelje. 
f 1 9 22 20 11 63 
f (%) 1,6 14,3 34,9 31,7 17,5 100,0 

Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav pouka in 
znanja. 

f 3 9 24 23 4 63 
f  (%) 4,8 14,3 38,1 36,5 6,3 100,0 

Učiteljeva pedagoška "razgledanost", branje strokovne 
literature. 

f  0 3 12 24 24 63 
f (%)  0,0 4,8 19,0 38,1 38,1 100,0 

Kakovostna ponudba stalnega strokovnega usposabljanja. 
f  0 1 15 29 18 63 
f (%)  0,0 1,6 23,8 46,0 28,6 100,0 

Študiranje evropskih jezikov pri dodiplomskem 
izobraževanju učiteljev. 

f 2 16 22 18 5 63 
f (%) 3,2 25,4 34,9 28,6 7,9 100,0 

Selektivnost pri vpisu na študij. 
f 1 3 12 20 27 63 
f (%) 1,6 4,8 19,0 31,7 42,9 100,0 

Vključevanje učiteljev v reforme. f  0 3 12 30 18 63 
f (%)  0,0 4,8 19,0 47,6 28,6 100,0 

Sodelovanje učiteljev v projektih. 
f  0 4 16 29 14 63 
f (%)  0,0 6,3 25,4 46,0 22,2 100,0 

Učiteljevo odkrivanje novosti v lastni pedagoški praksi in 
seznanjanje javnosti z izsledki raziskav v obliki člankov. 

f  0 5 13 33 12 63 
f (%)  0,0 7,9 20,6 52,4 19,0 100,0 

Kolegialna pomoč pri razvoju sodelavcev. 
f  0  0 9 38 16 63 
f (%)  0,0  0,0 14,3 60,3 25,4 100,0 

Učiteljevo poznavanje strokovne terminologije in zmožnost 
argumentiranja lastnih odločitev. 

f  0 1 13 31 18 63 
f (%)  0,0 1,6 20,6 49,2 28,6 100,0 

Način vodenja šolske politike. 
f  0 3 16 20 24 63 
f (%)  0,0 4,8 25,4 31,7 38,1 100,0 

Aktivno in kakovostno sodelovanje učiteljev na šoli. 
f  0  0 2 29 32 63 
f (%)  0,0  0,0 3,2 46,0 50,8 100,0 

Ugled poklica v širši javnosti. 
f  0 5 16 22 20 63 
f (%)  0,0 7,9 25,4 34,9 31,7 100,0 

Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev v medijih. f 1 8 16 27 11 63 
f (%) 1,6 12,7 25,4 42,9 17,5 100,0 

Zmožnost sodelovanja učiteljev s strokovnjaki iz drugih 
področij. 

f  0 1 19 31 12 63 
f (%)  0,0 1,6 30,2 49,2 19,0 100,0 

Osebni dohodek. 
f 2 10 20 19 12 63 
f (%) 3,2 15,9 31,7 30,2 19,0 100,0 

Onemogočanje opravljanja poklica učiteljem, ki svojega 
dela ne opravljajo kakovostno. 

f 1 8 6 19 29 63 
f (%) 1,6 12,7 9,5 30,2 46,0 100,0 
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Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev učiteljev glede strinjanja o vplivih različnih dejavnikov 

na profesionalizacijo pedagoškega poklica 
Trditve f 

f (%) 
Stopnja vplivanja 

Skupaj UČITELJI 1 2 3 4 5 

Oblikovan etični kodeks (temelji profesionalne etike) 
f 1 7 33 59 40 140 
f (%) 0,7 5,0 23,6 42,1 28,6 100,0 

Učiteljevo poznavanje razvoja lastne kariere. f  0 10 29 76 25 140 
f (%)  0,0 7,1 20,7 54,3 17,9 100,0 

Profesionalno spoštljiv odnos učiteljev do učencev. 
f  0 1 8 59 72 140 
f (%)  0,0 0,7 5,7 42,1 51,4 100,0 

Visoka strokovna usposobljenost učiteljev. 
f  0 2 6 57 75 140 
f (%)  0,0 1,4 4,3 40,7 53,6 100,0 

Aktivnost profesionalnih organizacij, sindikatov, društev 
in združenj učiteljev. 

f 1 18 48 47 26 140 
f (%) 0,7 12,9 34,3 33,6 18,6 100,0 

Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, računalnik 
...). 

f  0 5 23 57 55 140 
f (%)  0,0 3,6 16,4 40,7 39,3 100,0 

Možnost doktorskega študija za učitelje. 
f 16 22 52 32 18 140 
f (%) 11,4 15,7 37,1 22,9 12,9 100,0 

Sodelovanje šol s fakultetami, ki usposabljajo učitelje. 
f 6 13 46 48 27 140 
f (%) 4,3 9,3 32,9 34,3 19,3 100,0 

Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav pouka in 
znanja. 

f 5 18 64 45 8 140 
f (%) 3,6 12,9 45,7 32,1 5,7 100,0 

Učiteljeva pedagoška "razgledanost", branje strokovne 
literature. 

f 1 1 23 64 51 140 
f (%) 0,7 0,7 16,4 45,7 36,4 100,0 

Kakovostna ponudba stalnega strokovnega 
usposabljanja. 

f  0 7 25 69 39 140 
f (%)  0,0 5,0 17,9 49,3 27,9 100,0 

Študiranje evropskih jezikov pri dodiplomskem 
izobraževanju učiteljev. 

f 6 30 52 40 12 140 
f (%) 4,3 21,4 37,1 28,6 8,6 100,0 

Selektivnost pri vpisu na študij. 
f 2 22 42 46 28 140 
f (%) 1,4 15,7 30,0 32,9 20,0 100,0 

Vključevanje učiteljev v reforme. f 4 12 25 66 33 140 
f (%) 2,9 8,6 17,9 47,1 23,6 100,0 

Sodelovanje učiteljev v projektih. 
f 1 13 37 66 23 140 
f (%) 0,7 9,3 26,4 47,1 16,4 100,0 

Učiteljevo odkrivanje novosti v lastni pedagoški praksi 
in seznanjanje javnosti z izsledki raziskav v obliki 
člankov. 

f 2 15 42 54 27 140 

f (%) 1,4 10,7 30,0 38,6 19,3 100,0 

Kolegialna pomoč pri razvoju sodelavcev. f  0 5 32 69 34 140 
f (%)  0,0 3,6 22,9 49,3 24,3 100,0 

Učiteljevo poznavanje strokovne terminologije in 
zmožnost argumentiranja lastnih odločitev. 

f  0 4 21 62 53 140 
f (%)  0,0 2,9 15,0 44,3 37,9 100,0 

Način vodenja šolske politike. 
f  0 4 15 60 61 140 
f (%)  0,0 2,9 10,7 42,9 43,6 100,0 

Aktivno in kakovostno sodelovanje učiteljev na šoli. f  0 3 10 70 57 140 
f (%)  0,0 2,1 7,1 50,0 40,7 100,0 

Ugled poklica v širši javnosti. f 2 10 20 58 50 140 
f (%) 1,4 7,1 14,3 41,4 35,7 100,0 

Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev v medijih. 
f 1 14 40 61 24 140 
f (%) 0,7 10,0 28,6 43,6 17,1 100,0 

Zmožnost sodelovanja učiteljev s strokovnjaki iz drugih 
področij. 

f  0 8 38 65 29 140 
f (%)  0,0 5,7 27,1 46,4 20,7 100,0 

Osebni dohodek. f 8 22 49 40 21 140 
f (%) 5,7 15,7 35,0 28,6 15,0 100,0 

Onemogočanje opravljanja poklica učiteljem, ki svojega 
dela ne opravljajo kakovostno. 

f 6 27 37 47 23 140 
f (%) 4,3 19,3 26,4 33,6 16,4 100,0 
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Tabela 21: Opisne statistike in t-preizkus za preverjanje razlik med mnenji učiteljev in 

ravnateljev glede na trditve, ki vplivajo na profesionalizacijo pedagoškega poklica 

 TRDITVE VZOREC f M SD F 
p 

t 
p 

Oblikovan etični kodeks (temelji 
profesionalne etike) 

Ravnatelji 63 3,7 0,98 2,51 
0,114 

-1,66 
0,099 Učitelji 140 3,93 0,89 

Učiteljevo poznavanje razvoja lastne 
kariere. 

Ravnatelji 63 4,02 0,77 0,28 
0,599 

1,55 
0,122 Učitelji 140 3,83 0,80 

Profesionalno spoštljiv odnos 
učiteljev do učencev. 

Ravnatelji 63 4,46 0,69 1,03 
0,312 

0,18 
0,861 Učitelji 140 4,44 0,64 

Visoka strokovna usposobljenost 
učiteljev. 

Ravnatelji 63 4,43 0,64 0,02 
0,882 

-0,36 
0,717 Učitelji 140 4,46 0,65 

Aktivnost prof. organ., sindikatov, 
društev in združenj učiteljev. 

Ravnatelji 63 3,29 0,94 1,23 
0,269 

-1,92 
0,056 Učitelji 140 3,56 0,96 

Ustrezni delovni pogoji (učilnica, 
kabinet, računalnik ...). 

Ravnatelji 63 3,75 0,90 1,44 
0,231 

-3,20 
0,002 Učitelji 140 4,16 0,83 

Možnost doktorskega študija za 
učitelje. 

Ravnatelji 63 2,75 0,98 1,41 
0,236 

-2,10 
0,037 Učitelji 140 3,1 1,17 

Sodelovanje šol s fakultetami, ki 
usposabljajo učitelje. 

Ravnatelji 63 3,49 1,00 0,05 
0,823 

-0,37 
0,711 Učitelji 140 3,55 1,04 

Izvajanje nacion. in mednarodnih 
raziskav pouka in znanja. 

Ravnatelji 63 3,25 0,95 0,80 
0,372 

0,13 
0,894 Učitelji 140 3,24 0,88 

Učiteljeva pedagoška "razgledanost", 
branje strokovne literature. 

Ravnatelji 63 4,1 0,88 1,16 
0,283 

-0,57 
0,573 Učitelji 140 4,16 0,77 

Kakovostna ponudba stalnega 
strokovnega usposabljanja. 

Ravnatelji 63 4,02 0,77 0,00 
0,952 

0,13 
0,896 Učitelji 140 4 0,81 

Študiranje evropskih jezikov pri 
dodipl. izobraževanju učiteljev. 

Ravnatelji 63 3,13 0,99 0,00 
0,988 

-0,20 
0,842 Učitelji 140 3,16 1,00 

Selektivnost pri vpisu na študij. 
Ravnatelji 63 4,1 0,98 1,72 

0,192 
3,60 

<0,001 Učitelji 140 3,54 1,03 

Vključevanje učiteljev v reforme. 
Ravnatelji 63 4 0,82 3,74 

0,055 
1,40 

0,163 Učitelji 140 3,8 0,99 

Sodelovanje učiteljev v projektih. 
Ravnatelji 63 3,84 0,85 0,56 

0,455 
1,12 

0,262 Učitelji 140 3,69 0,88 
Učiteljevo odkrivanje novosti v ped. 
praksi in seznan. javnosti z izsledki  

Ravnatelji 63 3,83 0,83 4,95 
0,027 

1,43 
0,155 Učitelji 140 3,64 0,96 

Kolegialna pomoč pri razvoju 
sodelavcev. 

Ravnatelji 63 4,11 0,63 2,37 
0,125 

1,50 
0,135 Učitelji 140 3,94 0,78 

Učiteljevo poznavanje strok. termin. 
in zmožnost argument. odločitev. 

Ravnatelji 63 4,05 0,75 1,28 
0,258 

-1,05 
0,294 Učitelji 140 4,17 0,79 

Način vodenja šolske politike. 
Ravnatelji 63 4,03 0,92 2,15 

0,144 
-1,94 
0,054 Učitelji 140 4,27 0,77 

Aktivno in kakovostno sodelovanje 
učiteljev na šoli. 

Ravnatelji 63 4,48 0,56 0,74 
0,39 

1,84 
0,067 Učitelji 140 4,29 0,69 

Ugled poklica v širši javnosti. 
Ravnatelji 63 3,9 0,95 0,51 

0,476 
-0,86 
0,394 Učitelji 140 4,03 0,96 

Predstavitev dela kakovostnih šol in 
učiteljev v medijih. 

Ravnatelji 63 3,62 0,97 0,57 
0,451 

-0,32 
0,748 Učitelji 140 3,66 0,90 

Zmožnost sodelovanja učiteljev s 
strokovnjaki iz drugih področij. 

Ravnatelji 63 3,86 0,74 1,12 
0,291 

0,30 
0,769 Učitelji 140 3,82 0,83 

Osebni dohodek. Ravnatelji 63 3,46 1,08 0,03 
0,872 

0,89 
0,375 Učitelji 140 3,31 1,09 

Onemogočanje opravljanja pok. 
učiteljem, ki dela ne opravljajo kak. 

Ravnatelji 63 4,06 1,11 0,77 
0,381 

4,05 
<0,001 Učitelji 140 3,39 1,10 
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Rezultati so pokazali, da se več kot polovica učiteljev strinja s trditvijo (53,6 %), »da visoka 

strokovna usposobljenost učiteljev zelo močno vpliva na profesionalizacijo pedagoškega 

poklica«, in prav tako tudi dobra polovica ravnateljev (50,8 %). Noben izmed anketiranih se 

ni opredelil, da »visoka strokovna usposobljenost učiteljev ne vpliva na profesionalizacijo 

pedagoškega poklica«, pri ravnateljih celo ocena malo vpliva ni zastopana (glej tabeli 19 in 

20). Enako močno se učitelji in ravnatelji strinjajo (skupna M = 4,45), da »profesionalno 

spoštljiv odnos učiteljev in učencev vpliva na profesionalizacijo pedagoškega poklica«. 

Učitelji in ravnatelji se močno strinjajo tudi s trditvami, da »aktivno in kakovostno 

sodelovanje učiteljev na šoli vpliva na profesionalizacijo poklica« (M = 4,35), da »način 

vodenja šolske politike« (M = 4,2), »učiteljeva pedagoška “razgledanost”«, »branje 

strokovne literature« (M = 4,14) in »učiteljevo poznavanje strokovne terminologije in 

zmožnost argumentiranja lastnih odločitev« (M = 4,13) močno vplivajo na profesionalizacijo 

pedagoškega poklica. S trditvijo, da »ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, računalnik 

…) vplivajo na profesionalizacijo pedagoškega poklica«, se v večji meri strinjajo učitelji        

(M = 4,16) kot ravnatelji (M = 3,75), zato med njimi prihaja do statistično pomembnih razlik 

(p = 0,002) (glej tabelo 21). Oboji se močno strinjajo s trditvama, da »kolegialna pomoč pri 

razvoju sodelavcev« (M = 4) in »kakovostna ponudba stalnega strokovnega usposabljanja         

(M = 4) vplivata na profesionalizacijo učiteljskega poklica«. Do statistično pomembnih razlik 

med mnenji učiteljev (M = 3,54) in ravnateljev (M = 4,1) prihaja pri trditvi, da »selektivnost 

pri vpisu v študij vpliva na profesionalizacijo poklica« (p = < 0,001).  Kar 42,9 % ravnateljev 

meni, da ima omenjeni dejavnik zelo močan vpliv na profesionalizacijo, medtem ko le 20 % 

učiteljev meni, da zelo močno vpliva. Razlike med učitelji in ravnatelji so statistično 

pomembne še pri trditvi, da »onemogočenje opravljanja poklica učiteljem, ki svojega dela ne 

opravljajo kakovostno«, vpliva na profesionalizacijo pedagoškega poklica (p = < 0,001). 

Zopet se ravnatelji (M = 4,06) bolj strinjajo s slednjim dejavnikom kot učitelji (M = 3,39), saj 

kar 46 % ravnateljev meni, da zelo močno vpliva, medtem ko se je do zelo močnega vpliva 

opredelilo le 16,4 % učiteljev. Učitelji in ravnatelji so najmanjši vpliv prisodili dejavniku, da 

»možnost doktorskega študija za učitelje vpliva na profesionalizacijo učiteljskega poklica« 

(M = 2,99). Vendar v mnenju med skupinama prihaja do statistično pomembnih razlik           

(p = 0,037) (glej tabelo 21), saj se učitelji (M = 3,1) bolj strinjajo s trditivjo kot ravnatelji            

(M = 2,75). Zanimivo je še, da so anketiranci postavili dejavnik visoka strokovna 

usposobljenost na prvo mesto, medtem ko možnost doktorskega študija za učitelje pa na 

zadnje.  
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Dobljene rezultate naše raziskave si lahko razlagamo na način, da učitelji in ravnatelji menijo, 

da je profesionalizacija, kot jo opisuje P. Javrh (2011), vseživljenjski proces, ki se začenja s 

poklicnim usposabljanjem in se nadaljuje z izkustvenim učenjem pri posameznikovi poklicni 

karieri in ne z nadaljevanjem študija. Predvidevamo lahko, da je za učitelje in ravnatelje zelo 

močno pomembna visoka strokovna usposobljenost za profesionalizacijo učiteljeksega 

poklica kot enega izmed temeljnih dejavnikov. Drugi pomembni dejavniki, ki zaznamujejo 

proces profesioanlizacije, pa so sodelovanje in kooperativno učenje, pomoč sodelavcev pa 

tudi spoštovanje lastnega dela in njegova ustrezna predstavitev. Tako je poklicni razvoj 

celosten proces rasti, ki povezuje osebno, socialno in poklicno raven (Javrh, 2011). Za 

pridobitev slednjih sposobnosti pa verjetno učitelji in ravnatelji menijo, da ne potrebujejo 

učitelji doktorskega študija. Oziroma predvidevajo, da jim doktorski študij ne bi omogočal 

razviti teh sposobnosti, saj je bil zajet v vzorec le en anketiranec z doktoratom.  

3.2.6 Področja dela, ki prinašajo poklicno zadovoljstvo učiteljem in ravnateljem 

V raziskavi nas je zanimalo, v kolikšni meri posamezni dejavniki prinašajo poklicno 

zadovoljstvo učiteljem in ravnateljem. Ravnateljem smo dali v presojo 12 trditev, do katerih 

so se opredelili na 5-stopenjski skali: 

1 − nič,  

2 – malo, 

3 – srednje veliko, 

4 – precej, 

5 − zelo veliko. 
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Tabela 22: Frekvenčna porazdelitev in opisne statistike ravnateljev glede področij dela, ki 

prinašajo poklicno zadovoljstvo 

 DEJAVNIKI f 
f (%) 

Stopnja zadovoljstva 
Skupaj M 

SD 1  2  3 4  5  

Načrtovanje, organiziranje in vodenje šole. 
f 4 2 7 24 26 63 4,05 

1,11 f (%) 6,3 3,2 11,1 38,1 41,3 100 

Spodbujanje strok. izobr. in izpopol. strokovnih delavcev. f 2 1 12 29 19 63 3,98 
0,92 f (%) 3,2 1,6 19 46 30,2 100 

Organiziranje mentorstva pripravnikom. 
f 4 6 26 20 7 63 3,32 

1,01 f (%) 6,3 9,5 41,3 31,7 11,1 100 

Spremljanje dela učiteljev in svetovanje. 
f 4 1 9 32 17 63 3,90 

1,03 f (%) 6,3 1,6 14,3 50,8 27 100 

Predlaganje in odločanje o napredovanju delavcev. 
f 9 10 23 14 7 63 3,00 

1,19 f (%) 14,3 15,9 36,5 22,2 11,1 100 

Izvrševanje odločb državnih organov. f 29 21 11 1 1 63 1,79 
0,90 f (%) 46 33,3 17,5 1,6 1,6 100 

Sodelovanje s starši. 
f 1 4 11 33 14 63 3,87 

0,89 f (%) 1,6 6,3 17,5 52,4 22,2 100 

Sodelovanje s sodelavci. 
f  0  0 4 12 47 63 4,68 

0,59 f (%)  0,0  0,0 6,3 19 74,6 100 

Pripravljanje letnega načrta in poročila. 
f 4 15 21 16 7 63 3,11 

1,09 f (%) 6,3 23,8 33,3 25,4 11,1 100 

Zastopanje in predstavljanje šole. f 4 1 12 33 13 63 3,79 
1,00 f (%) 6,3 1,6 19 52,4 20,6 100 

Sklepanje delovnih razmerij. 
f 9 18 26 9 1 63 2,60 

0,96 f (%) 14,3 28,6 41,3 14,3 1,6 100 

Spodbujanje in spremljanje dela skupnosti učencev. 
f 1 2 10 18 32 63 4,24 

0,95 f (%) 1,6 3,2 15,9 28,6 50,8 100 
 

Iz podatkov lahko razberemo, da je največja aritmetična sredina pri variabli, ki izraža mnenje, 

da sodelovanje s sodelavci prinaša poklicno zadovoljstvo ravnateljem. Prav tako je 

razpršenost pri tej trditvi najnižja (standardni odklon je 0,59), saj noben ravnatelj ni navedel, 

da mu sodelovanje s sodelavci ne prinese nič zadovoljstva ali malo, 74,6 % ravnateljev 

odgovorilo, da zelo veliko. Zelo veliko zadovoljstva prinaša več kot polovici ravnateljem 

spodbujanje in spremljanje dela skupnosti učencev, kar kaže tudi aritmetična sredina, ki je 

4,24. Visoko strinjanje ravnateljev je še pri trditvi, da načrtovanje, organiziranje in vodenje 

šole vpliva na zadovoljstvo s poklicem. Pri tej trditvi jih je 41,3 % obkrožilo najvišjo vrednost 

5 (glej tabelo 22).  

 

Večina ravnateljev je mnenja, da izvrševanje odločb državnih organov ne prinaša poklicnega 

zadovoljstva, saj je 46,0 % ravnateljev odgovorilo z nič, prav tako je aritmetična sredina 1,79. 

Kot drugi dejavnik, ki malo vpliva na zadovoljstvo s poklicem pri ravnateljih je presenetljivo 

sklepanje delovnih razmerij (M = 2,6), saj bi pričakovali, da dati nekomu službo prinese več 

poklicnega zadovoljstva. Verjetno pa je v ozadju preveč papirologije, soglasij in veliko število 

prijavljenih kandidatov, med katerimi se je težko odločiti. 
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Pet spremenljivk je dokaj simetrično porazdeljenih, saj absolutna vrednost koeficienta 

asimetrije ne presega 1. Najbolj asimetrično v levo je porazdeljena spremenljivka 

»sodelovanje s sodelavci«. Najbolj asimetrično v desno je porazdeljena spremenljivka 

»izvševanje odločb državnih organov«. 

 

Spremenlljivka »spremljanje dela učiteljev in svetovanje« je najbolj koničasto porazdeljena, 

saj znaša koeficienta sploščenosti 2,089.  

 

V raziskavi smo prosili ravnatelje, da na kratko opišejo en vidik, ki jim je v tem šolskem letu, 

ko so odgovarjali na vprašalnik, prinesel največ poklicnega zadovoljstva in zakaj. 

 

Po razčlenitvi odgovorov ravnateljev smo dobili naslednje kategorije, ki vplivajo na poklicno 

zadovoljstvo: 

− dobri rezultati učencev, učiteljev, 

− delo z učenci, 

− sodelovanje s sodelavci, 

− organizacija prireditev, proslav, projektov ..., 

− načrtovanje, organiziranje in vodenje šole, 

− sodelovanje s starši, 

− izboljšanje delovnih pogojev, 

− spodbujanje delavcev k ustvarjalnosti, izobraževanju, novostim, 

− organizacija in izvedba izobraževanj, 

− zaposlitev oz. izbira novega pomočnika. 

 

Ravnatelji so največkrat navajali (31,7 %), da so jim v tem šolskem letu zelo veliko 

poklicnega zadovoljstva prinesli dobri rezultati učencev in njihovi dosežki, ki so posledica 

rezultatov dela učiteljev. Naj navedemo nekaj opisov: »Dobri rezultati na izobraževalnem 

področju učencev. Zato, ker je bilo v to vloženo veliko truda (večletnega).« »Prejemanje 

visokih priznanj. V tem vidim kvaliteto dela strokovnih delavcev in sem ponosna tudi na svojo 

vlogo.« »Uspehi naših učencev na različnih tekmovanjih, saj se jih je veliko uvrstilo in dobro 

tekmovalo na državnem nivoju. To kaže, da naši učitelji delajo dobro.« 

 

Velikokrat so še ravnatelji navedli, da jih veseli delo z učenci. Takšnih je kar 19,1 %. Nekaj 

ravnateljev je zapisalo naslednje: »Da smo uspeli mnogim učencem pomagati na več 
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življenjskih področjih.« »Delo z učenci − poučevanje smučanja v zimski šoli v naravi!« 

»Uspešno reševanje življenjskih, učnih in disciplinskih težav učencev − uspeli smo jim 

pokazati, da je mogoče njihove življenjske stiske ali druge težave reševati na več različnih in 

posamezniku prilagojenih načinov, kar jim bo v korist na nadaljnji življenjski poti, ko se bodo 

znašli v podobnih situacijah.« En ravnatelj je opozoril, da premalo delajo z otroki, čeprav jih 

to zelo veseli: »Spremljanje dela v šolski skupnosti. Ravnatelji imamo vse premalo časa za 

delo z učenci, ker je preveč birokracije.« 

 

Ravnatelje še veseli sodelovanje s sodelavci, spremljanje njihovega dela, kar jih je navedlo 

11,1 %. Primeri njihovih zapisov so naslednji: »Sodelovanje s sodelavci – pozitivna klima 

prinaša pozitivne učinke na delo.« »Spremljanje dela učiteljev in svetovanje - že nekaj let se 

sistematično ukvarjam s tem vidikom in v letošnjem letu sem to delala še posebej načrtovano 

in tudi v samo aktivnost vključila sodelavce. Izvajali smo medsebojne hospitacije in 

izmenjevali izkušnje ter dobro prakso. Menim, da je kritično prijateljevanje zelo pomembno 

za uspešen pouk in kolegialne odnose v kolektivu.« 

 

Prav toliko ravnateljev (11,1 %) je napisalo, da jih je najbolj veselila organizacija prireditve, 

proslave, projekte ali tekmovanja. Primer opisa ravnatelja: »Organizacija in izvedba 

zahtevnega projekta, v katerem je nastopalo 150 učencev. Ker smo dali toliko učencem 

možnost, da izkažejo svoje znanje in sposobnosti in ker je bil projekt v okolju zelo dobro 

sprejet.« Se pa med ravnatelji najde tudi kakšen, ki s svojim delom ni zadovoljen in zna to 

kritično tudi sprejeti. Zato so vprašanja odprtega tipa pomembna, saj ne omejujejo 

anketirancev pri odgovarjanju in odražajo lastno mišljenje (Cencič, 2009). Ravnateljica je 

zapisala naslednje: »To leto ni bilo spodbudno, je najslabše leto med enajstimi, kar sem 

ravnateljica. Sem pa zelo ponosna na prejšnje leto, ko smo zaključili Comenius projekt in bili 

kot šola v slovenskem merilu pohvaljeni.« 

 

6,4 % ravnateljev je navedlo, da jim poklicno zadovoljstvo prinaša načrtovanje, organiziranje 

in vodenje šole. (»Organizacija in vodenje šole. Dobra organizacija in uspešno vodenje 

vodita v razumevanje in v dobro delovno klimo kolektiva.«) 

 

Prav tako jih je 6,4 % napisalo, da jim je zadovoljstvo pri delu prineslo sodelovanje s starši. 

Zapisali so npr.: »Sodelovanje s starši: reševanje vzgojnih težav, sestanki v zvezi s selitvami 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

136 

vrtca in podružnice, načrtovanje s starši, skrb za starše s starši.« »Sodelovanje s starši, ker se 

je to zelo izboljšalo.« 

 

4,8 % ravnateljev je odgovorilo, da je izboljšanje delovnih pogojev vplivalo na njihovo 

poklicno zadovoljstvo. (»Izgradnja nove telovadnice, energetska sancija šole in vrtca.«) 

 

Najmanjkrat navedeni dejavniki, ki so pripomogli k poklicnemu zadovoljstvu ravnateljev, so 

bili spodbujanje delavcev k ustvarjalnosti, izobraževanju in novostim, organizacija ali izvedba 

izobraževanj za učitelje ter zaposlitev oz. izbira novega pomočnika. Te tri dejavnike je 

navedlo po 3,2 % ravnateljev. Zapisali so naslednje: »Spodbujanje delavcev, da se vključujejo 

v izobraževanje in projekte.« »Organizacija in izvedba internih izobraževanj učiteljev ter 

posledično spremljanje njihovega dela z učenci.« »Zaposlitev redne pripravnice.« 

 

Ker učitelji pri svojem delu opravljajo drugačne naloge kot ravnatelji, so svojo stopnjo 

zadovoljstva opredelili do tistih dejavnikov, ki jim prinašajo poklicno zadovoljstvo. Ponudili 

smo jim deset trditev, do katerih so se opredelili na 5-stopenjski skali: 

1 − nič,  

2 – malo, 

3 – srednje veliko, 

4 – precej, 

5 − zelo veliko. 
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Tabela 23: Frekvenčna porazdelitev in opisne statistike učiteljev glede področij dela, ki 

prinašajo poklicno zadovoljstvo 

 DEJAVNIKI  f 
f (%) 

Stopnja zadovoljstva 
Skupaj M 

SD 1 2 3 4 5 

Vodenje pouka. 
f  0 2 29 44 65 140 4,23 

0,83 f (%)  0,0 1,4 20,7 31,4 46,4 100 

Delo z učenci v okviru dodatnega in dopolnilnega pouka. f 2 9 38 64 27 140 3,75 
0,89 f (%) 1,4 6,4 27,1 45,7 19,3 100 

Delo z učenci s posebnimi potrebami. 
f 7 24 50 40 19 140 3,29 

1,06 f (%) 5 17,1 35,7 28,6 13,6 100 

Sodelovanje pri projektih, inventuri, dekor. prostorov ipd. 
f 9 18 48 37 28 140 3,41 

1,14 f (%) 6,4 12,9 34,3 26,4 20 100 

Organizacija proslav in prireditev. 
f 12 31 47 25 25 140 3,14 

1,20 f (%) 8,6 22,1 33,6 17,9 17,9 100 

Priprava učencev na tekmovanja. f 5 9 30 49 47 140 3,89 
1,06 f (%) 3,6 6,4 21,4 35 33,6 100 

Sodelovanje s starši. 
f 4 27 51 36 22 140 3,32 

1,05 f (%) 2,9 19,3 36,4 25,7 15,7 100 

Sodelovanje s sodelavci. 
f  0 4 23 70 43 140 4,09 

0,76 f (%)  0,0 2,9 16,4 50 30,7 100 

Vodstvo šole. 
f 12 18 40 43 27 140 3,39 

1,19 f (%) 8,6 12,9 28,6 30,7 19,3 100 

Možnost dodatnega izobraževanja v šoli in izven. f 3 13 33 50 41 140 3,81 
1,03 f (%) 2,1 9,3 23,6 35,7 29,3 100 

 

Podatki so pokazali, da učiteljem največ poklicnega zadovoljstva prinaša vodenje pouka            

(M = 4,23). Slednje je pa seveda povezano z neposrednim delom z učenci, kar se sklada z 

navedbami učiteljev pri odprtih zapisih, ki jih bomo interpretirali za tem. Polovici učiteljem 

prinaša precej zadovoljstva pri delu še sodelovanje s sodelavci (glej tabelo 23). Najnižjo 

aritmetično sredino (3,14) ima trditev, da poklicno zadovoljstvo prinaša organizacija proslav 

in prireditev. Prav tako učitelji niso navdušeni z delom z učenci s posebnimi potrebami             

(M = 3,29). 

 

Tako kot ravnatelje smo tudi učitelje prosili, da na kratko opišejo en vidik, ki jim je v tem 

šolskem letu, ko so odgovarjali na vprašalnik, prinesel največ poklicnega zadovoljstva in 

zakaj. Učitelji so v primerjavi z ravnatelji navedli več različnih dejavnikov (18), vendar sta 

dva izmed njih precej izstopala. In sicer je kar 54 učiteljev od 140 navedlo, da jim pri poklicu 

največ zadovoljstva prinaša delo z učenci. Pri tem so velikokrat poudarili delo z nadarjenimi 

učenci, dodatni pouk in priprave na tekmovanja ali pa delo z učenci s posebnimi potrebami. 

Nekaj učiteljev je zapisalo naslednje: »Delo z nadarjenimi. Ob ustreznem vodenju učenci več 

ali manj delo opravijo čisto sami. Njihove sposobnosti me presenečajo.« »Prepričala sem 

učenca brez vsakih delovnih navad in odgovornosti, da je začel delati samostojno in mu ni več 

vseeno glede učenja. Potrebnih je bilo kar nekaj srečanj z učencem in njegovimi starši. 
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Napredek otroka odtehta vse napore.« »Učenka s posebnimi potrebami je uspešno 

napredovala in osvojila minimalne in celo temeljne standarde znanja. Moje delo in vložen 

trud sta osmišljena.« »Vodenje pouka, ker se ob delu v razredu sprostim in spočijem od 

administracije, ki je je vedno več.« »Aktivno delo učencev, njihovo veselje do predmeta, 

njihov uspeh so dejavniki, ki mi dajejo poklicno zadovoljstvo. To delo opravljam že vrsto let z 

največjim veseljem. Enako želim tudi vam.« 

 

Na drugem mestu so učitelji navedli, da jim poklicno zadovoljstvo prinašajo rezultati in 

napredek učencev. Kar 42 učiteljev je navedlo slednji dejavnik, in sicer velikokrat v 

povezavi z delom z učenci, ki nato privede do njihovega uspeha, dobrih rezultatov ali visokih 

dosežkov. Posledično pa tako učitelji dobijo potrditev za svoje delo. Učitelji so napisali 

naslednje: »Dobri učni dosežki učencev in dobri rezulati na tekmovanjih, na vzgojnem 

področju napredek pri prinašanju šolskih potrebščin in uspeh pri delanju domačih nalog.« 

»Ko opazim, da so vsi učenci napredovali. Tu ni v mislih napredek v naslednji razred, ampak 

na različnih področjih. Ob koncu šolskega leta sem vedno zadovoljna, ker ko se spomnim, kaj 

je kdo znal v začetku leta, vedno ugotovim precejšen napredek. To se mi zgodi vsako leto 

znova. Takrat se zaveš, da je ta napredek tudi po tvoji zaslugi.« »Uspehi učencev, ki sem jih 

pripravljala na tekmovanja. Tu se je pokazal tudi moj vložek, moj trud, čeprav uspeh ni 

odvisen samo od učiteljevega dela, ampak predvsem od učencev. Brez učitelja pa teh 

rezultatov ne bi bilo.« »Uspešnost učencev na tekmovanjih prinese veliko zadovoljstva. Če je 

učenec uspešen, je to nagrada za vložen čas in trud − nagrada učencu in potrditev učitelju, da 

dela prav in dobro.« 

 

V manjši meri so še nato učitelji izpostavili, da jim je pri delu največ zadovoljstva prineslo 

organiziranje raznih prireditev, gledaliških predstav, noči branja, prvega šolskega dne 

ipd. Navedli bomo tri primere zapisov izmed sedmih: »Organizacija proslav in prireditev. 

Zadovoljstvo učencev in njihovih staršev.« »Organizacija bralnih tednov zaradi hitrega 

učinka (povečanja zanimanja za branje, veselje, sproščenost učencev).« »Noč branja. 

Upoštevani so bili moji nasveti.« 

 

Po petkrat so učitelji navedli, da jim je največ poklicnega zadovoljstva prineslo 

izobraževanje, zahvala ali pohvala s strani staršev ali učencev in sodelovanje v projektih, 

natečajih. Primeri obrazložitev so naslednji: »Izobraževanje, ker je vplivalo na osebnostno 

rast.« »Iskrena zahvala posameznih staršev za delo z učno šibkejšimi učenci ob koncu 
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šolskega leta.« »Sodelovanje na literarnih natečajih, saj tako spodbujamo kreativnost in 

domišljijo, ki v času pouka na žalost večkrat izostanejo.« 

 

Po štirikrat je učitelje pri delu najbolj razveselilo sodelovanje s starši in njihovo 

zadovoljstvo ter sodelovanje in podpora vodstva. Učitelji so zapisali naslednje: 

»Vzpostavitev dobrega odnosa s starši in učenci pri opravljanju dela.« »Sodelovanje z 

vodstvom šole. Dober ravnatelj ti ponudi, te navduši, ti ustvari pogoje, da izpopolniš sebe, 

svoje spretnosti in znanja na področju, ki ga obvladaš. Postavi ti izzive tudi na tvojih šibkih 

področjih, te vodi in te spodbuja ter ti odpira vedno nove možnosti.« 

 

Trikrat je učitelje najbolj veselilo sodelovanje s sodelavci. »Sodelovanje s sodelavci, ker se 

oblikujejo prijateljstva.« »Sodelovanje z ostalimi učitelji in občutek pripadnosti.« 

 

V manjši meri so še učitelji izpostavli (večinoma po enkrat), da jih je pri opravljanju poklica 

najbolj razveselila avtonomnost pri delu, pozitivne spremembe, mentorstvo pripravnici, 

doseganje zastavljenih ciljev, raziskovanje, nadomeščanje, opravljanje dela, za katero si 

usposobljen, izboljšani delovni pogoji in večji vpis k interesni dejavnosti. Priemri nekaj 

zapisov učiteljev so naslednji: »Avtonomnost pri delu prinaša večje uspehe, kot prisila.« 

»Izvedla sem anketo o zadovoljstvu/nezadovoljstvu med sodelavci. Imela je odličen odziv in 

pozitivne spremembe.« »izvedba vseh zastavljenih ciljev.« »Nadomeščanje učitelja – izziv.« 

 

3.2.7 Mnenja učiteljev, ravnateljev in staršev o značilnostih poklicnega dela 

učitelja  

Zanimalo nas je, kateri dejavniki so po mnenju učiteljev, ravnateljev in staršev prisotni pri 

poklicnem delu učiteljev kot profesionalcev. V sklopu dejavnikov, ki so potrebni za uspešno 

opravljanje učiteljskega poklica kot profesije, smo navedli 22 trditev, do katerih so se učitelji, 

ravnatelji in starši opredelili na 5-stopenjski lestvici: 

1 − ni prisotno, 

2 – je malo prisotno, 

3 – je srednje močno prisotno, 

4 – je močno prisotno, 

5 − je zelo močno prisotno. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

140 

Tabela 24: Frekvenčna porazdelitev mnenj ravnateljev glede na značilnosti poklicnega dela 

učiteljev 
DEJAVNIKI  f 

f (%) 
Stopnja prisotnosti 

Skupaj RAVNATELJI 1 2 3 4 5 

Strokovnost in praksa na svojem področju. 
f  0 0  2 28 33 63 
f (%)  0,0  0,0 3,2 44,4 52,4 100,0 

Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. f  0  0 2 20 41 63 
f (%)  0,0  0,0 3,2 31,7 65,1 100,0 

Visoka obremenitev. 
f  0  0 12 19 32 63 
f (%)  0,0  0,0 19,0 30,2 50,8 100,0 

Znanje na drugih področjih. 
f  0 1 13 32 17 63 
f (%)  0,0 1,6 20,6 50,8 27,0 100,0 

Opaziti in razumeti problem. 
f  0  0 7 24 32 63 
f (%)  0,0  0,0 11,1 38,1 50,8 100,0 

Hitro usvajanje novega znanja. f  0  0 10 30 23 63 
f (%)  0,0  0,0 15,9 47,6 36,5 100,0 

Visoko plačilo. 
f 13 30 14 5 1 63 
f (%) 20,6 47,6 22,2 7,9 1,6 100,0 

Učinkovito pogajanje. 
f 4 22 23 8 6 63 
f (%) 6,3 34,9 36,5 12,7 9,5 100,0 

Delo pod stresom. 
f  0 2 13 19 29 63 
f (%)  0,0 3,2 20,6 30,2 46,0 100,0 

Koordiniranje aktivnosti. f  0 1 5 31 26 63 
f (%)  0,0 1,6 7,9 49,2 41,3 100,0 

Učinkovita uporaba časa. 
f  0 1 6 28 28 63 
f (%)  0,0 1,6 9,5 44,4 44,4 100,0 

Dober ugled v javnosti. 
f 11 20 21 4 7 63 
f (%) 17,5 31,7 33,3 6,3 11,1 100,0 

Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko delo). 
f  0 2 10 23 28 63 
f (%)  0,0 3,2 15,9 36,5 44,4 100,0 

Jasno izražanje. f  0 1 7 23 32 63 
f (%)  0,0 1,6 11,1 36,5 50,8 100,0 

Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih (postaviti se zase). 
f  0 6 16 21 20 63 
f (%)  0,0 9,5 25,4 33,3 31,7 100,0 

Delo z računalnikom in internetom. 
f  0 0  8 27 28 63 
f (%)  0,0 0,0  12,7 42,9 44,4 100,0 

Iskanje novih idej in rešitev. 
f  0 0  7 21 35 63 
f (%)  0,0 0,0  11,1 33,3 55,6 100,0 

Refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s sodelavci. f  0 1 13 24 25 63 
f (%)  0,0 1,6 20,6 38,1 39,7 100,0 

Pisanje poročil, zabeležk, in dokumentov. 
f  0 0  18 19 26 63 
f (%)  0,0 0,0  28,6 30,2 41,3 100,0 

Pisanje in branje v tujem jeziku. 
f  0 18 27 13 5 63 
f (%)  0,0 28,6 42,9 20,6 7,9 100,0 

Predstavljanje idej in poročil drugim. 
f  0 1 27 25 10 63 
f (%)  0,0 1,6 42,9 39,7 15,9 100,0 

Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. f  0 1 11 27 24 63 
f (%)  0,0 1,6 17,5 42,9 38,1 100,0 
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Tabela 25: Frekvenčna porazdelitev mnenj učiteljev glede na značilnosti poklicnega dela 

učiteljev 
DEJAVNIKI f 

f (%) 
Stopnja prisotnosti 

Skupaj UČITELJI 1 2 3 4 5 

Strokovnost in praksa na svojem področju. 
f  0  0 6 49 85 140 
f (%)  0,0  0,0 4,3 35,0 60,7 100,0 

Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. f  0  0 4 34 102 140 
f (%)  0,0  0,0 2,9 24,3 72,9 100,0 

Visoka obremenitev. 
f  0  0 11 48 81 140 
f (%)  0,0  0,0 7,9 34,3 57,9 100,0 

Znanje na drugih področjih. 
f  0 1 25 55 59 140 
f (%)  0,0 0,7 17,9 39,3 42,1 100,0 

Opaziti in razumeti problem. 
f  0  0 7 50 83 140 
f (%)  0,0  0,0 5,0 35,7 59,3 100,0 

Hitro usvajanje novega znanja. f  0 1 26 45 68 140 
f (%)  0,0 0,7 18,6 32,1 48,6 100,0 

Visoko plačilo. 
f 39 56 38 5 2 140 
f (%) 27,9 40,0 27,1 3,6 1,4 100,0 

Učinkovito pogajanje. 
f 10 53 49 16 12 140 
f (%) 7,1 37,9 35,0 11,4 8,6 100,0 

Delo pod stresom. 
f 1 4 18 51 66 140 
f (%) 0,7 2,9 12,9 36,4 47,1 100,0 

Koordiniranje aktivnosti. f  0 1 20 62 57 140 
f (%)  0,0 0,7 14,3 44,3 40,7 100,0 

Učinkovita uporaba časa. 
f  0 4 22 55 59 140 
f (%)  0,0 2,9 15,7 39,3 42,1 100,0 

Dober ugled v javnosti. 
f 17 48 43 16 16 140 
f (%) 12,1 34,3 30,7 11,4 11,4 100,0 

Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko delo). 
f  0 4 29 63 44 140 
f (%)  0,0 2,9 20,7 45,0 31,4 100,0 

Jasno izražanje. f 1 1 11 56 71 140 
f (%) 0,7 0,7 7,9 40,0 50,7 100,0 

Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih (postaviti se zase). 
f  0 11 29 56 44 140 
f (%)  0,0 7,9 20,7 40,0 31,4 100,0 

Delo z računalnikom in internetom. 
f 1 2 14 48 75 140 
f (%) 0,7 1,4 10,0 34,3 53,6 100,0 

Iskanje novih idej in rešitev. 
f  0 1 13 47 79 140 
f (%)  0,0 0,7 9,3 33,6 56,4 100,0 

Refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s sodelavci. f  0 5 30 51 54 140 
f (%)  0,0 3,6 21,4 36,4 38,6 100,0 

Pisanje poročil, zabeležk in dokumentov. 
f  0 4 21 48 67 140 
f (%)  0,0 2,9 15,0 34,3 47,9 100,0 

Pisanje in branje v tujem jeziku. 
f 7 40 50 28 15 140 
f (%) 5,0 28,6 35,7 20,0 10,7 100,0 

Predstavljanje idej in poročil drugim. 
f  0 10 55 46 29 140 
f (%)  0,0 7,1 39,3 32,9 20,7 100,0 

Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. f 2 3 27 56 52 140 
f (%) 1,4 2,1 19,3 40,0 37,1 100,0 
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Tabela 26: Frekvenčna porazdelitev mnenj staršev glede na značilnosti poklicnega dela 

učiteljev 
DEJAVNIKI f 

f (%) 
Stopnja prisotnosti 

Skupaj STARŠI 1 2 3 4 5 

Strokovnost in praksa na svojem področju. 
f 3 4 14 25 38 84 
f (%) 3,6 4,8 16,7 29,8 45,2 100,0 

Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. f 1 5 12 26 40 84 
f (%) 1,2 6,0 14,3 31,0 47,6 100,0 

Visoka obremenitev. 
f 5 3 22 33 21 84 
f (%) 6,0 3,6 26,2 39,3 25,0 100,0 

Znanje na drugih področjih. 
f 4 7 19 38 16 84 
f (%) 4,8 8,3 22,6 45,2 19,0 100,0 

Opaziti in razumeti problem. 
f 2 5 21 23 33 84 
f (%) 2,4 6,0 25,0 27,4 39,3 100,0 

Hitro usvajanje novega znanja. f 1 9 20 31 23 84 
f (%) 1,2 10,7 23,8 36,9 27,4 100,0 

Visoko plačilo. 
f 6 13 30 20 15 84 
f (%) 7,1 15,5 35,7 23,8 17,9 100,0 

Učinkovito pogajanje. 
f 2 11 37 23 11 84 
f (%) 2,4 13,1 44,0 27,4 13,1 100,0 

Delo pod stresom. 
f 5 3 20 24 32 84 
f (%) 6,0 3,6 23,8 28,6 38,1 100,0 

Koordiniranje aktivnosti. f 3 4 23 32 22 84 
f (%) 3,6 4,8 27,4 38,1 26,2 100,0 

Učinkovita uporaba časa. 
f 3 5 26 31 19 84 
f (%) 3,6 6,0 31,0 36,9 22,6 100,0 

Dober ugled v javnosti. 
f 5 13 26 21 19 84 
f (%) 6,0 15,5 31,0 25,0 22,6 100,0 

Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko delo). 
f 2 4 23 37 18 84 
f (%) 2,4 4,8 27,4 44,0 21,4 100,0 

Jasno izražanje. f 2 4 19 26 33 84 
f (%) 2,4 4,8 22,6 31,0 39,3 100,0 

Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih (postaviti se zase). 
f 3 4 19 35 23 84 
f (%) 3,6 4,8 22,6 41,7 27,4 100,0 

Delo z računalnikom in internetom. 
f 1 6 23 28 26 84 
f (%) 1,2 7,1 27,4 33,3 31,0 100,0 

Iskanje novih idej in rešitev. 
f 1 5 22 33 23 84 
f (%) 1,2 6,0 26,2 39,3 27,4 100,0 

Refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s sodelavci. f 2 10 23 31 18 84 
f (%) 2,4 11,9 27,4 36,9 21,4 100,0 

Pisanje poročil, zabeležk in dokumentov. 
f 1 5 13 35 30 84 
f (%) 1,2 6,0 15,5 41,7 35,7 100,0 

Pisanje in branje v tujem jeziku. 
f 7 11 30 23 13 84 
f (%) 8,3 13,1 35,7 27,4 15,5 100,0 

Predstavljanje idej in poročil drugim. 
f 3 5 33 30 13 84 
f (%) 3,6 6,0 39,3 35,7 15,5 100,0 

Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. f 3 7 26 28 20 84 
f (%) 3,6 8,3 31,0 33,3 23,8 100,0 
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Tabela 27: Opisne statistike in Levenov preizkus homogenosti varianc za preverjanje razlik 

med mnenji učiteljev, ravnateljev in staršev glede na značilnosti poklicnega dela učiteljev 

 DEJAVNIKI  VZOREC f M SD F 
p 

Strokovnost in praksa 
na svojem področju. 

Ravnatelji 63 4,49 0,564 
16,516 
<0,001 

Učitelji 140 4,56 0,578 
Starši 84 4,08 1,067 
Skupaj 287 4,41 0,778 

Samostojno, 
odgovorno in 
zahtevno delo. 

Ravnatelji 63 4,62 0,551 
22,556 
<0,001 

Učitelji 140 4,7 0,519 
Starši 84 4,18 0,971 
Skupaj 287 4,53 0,723 

Visoka obremenitev. 

Ravnatelji 63 4,32 0,779 
9,431 

<0,001 
Učitelji 140 4,5 0,64 
Starši 84 3,74 1,066 
Skupaj 287 4,24 0,877 

Znanje na drugih 
področjih. 

Ravnatelji 63 4,03 0,74 
6,961 
0,001 

Učitelji 140 4,23 0,762 
Starši 84 3,65 1,035 
Skupaj 287 4,02 0,879 

Opaziti in razumeti 
problem. 

Ravnatelji 63 4,4 0,685 
16,201 
<0,001 

Učitelji 140 4,54 0,592 
Starši 84 3,95 1,052 
Skupaj 287 4,34 0,811 

Hitro usvajanje 
novega znanja. 

Ravnatelji 63 4,21 0,699 
5,575 
0,004 

Učitelji 140 4,29 0,789 
Starši 84 3,79 1,007 
Skupaj 287 4,12 0,866 

Visoko plačilo. 

Ravnatelji 63 2,22 0,924 
4,707 
0,01 

Učitelji 140 2,11 0,903 
Starši 84 3,3 1,149 
Skupaj 287 2,48 1,115 

Učinkovito pogajanje. 

Ravnatelji 63 2,84 1,05 
0,176 
0,839 

Učitelji 140 2,76 1,036 
Starši 84 3,36 0,952 
Skupaj 287 2,95 1,045 

Delo pod stresom. 

Ravnatelji 63 4,19 0,877 
4,025 
0,019 

Učitelji 140 4,26 0,845 
Starši 84 3,89 1,141 
Skupaj 287 4,14 0,958 

Koordiniranje 
aktivnosti. 

Ravnatelji 63 4,3 0,687 
5,814 
0,003 

Učitelji 140 4,25 0,721 
Starši 84 3,79 1,007 
Skupaj 287 4,13 0,835 

Učinkovita uporaba 
časa. 

Ravnatelji 63 4,32 0,714 
 

4,233 
0,015 

Učitelji 140 4,21 0,809 
Starši 84 3,69 1,006 
Skupaj 287 4,08 0,887 

Dober ugled v 
javnosti. 

Ravnatelji 63 2,62 1,184 
0,159 
0,853 

Učitelji 140 2,76 1,162 
Starši 84 3,43 1,175 
Skupaj 287 2,92 1,212 

Produktivno 
sodelovanje z drugimi 
(timsko delo). 

Ravnatelji 63 4,22 0,832 
1,747 
0,176 

 
 

Učitelji 140 4,05 0,799 
Starši 84 3,77 0,923 
Skupaj 
 

287 4,01 0,857 
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 DEJAVNIKI  VZOREC f M SD F 
p 

Jasno izražanje. 

Ravnatelji 63 4,37 0,747 
3,557 
0,03 

Učitelji 140 4,39 0,727 
Starši 84 4 1,018 
Skupaj 287 4,27 0,842 

Vzpostavljanje lastne 
avtoritete pri drugih 
(postaviti se zase). 

Ravnatelji 63 3,87 0,975 
0,69 

0,503 
Učitelji 140 3,95 0,916 
Starši 84 3,85 1 
Skupaj 287 3,9 0,952 

Delo z računalnikom 
in internetom. 

Ravnatelji 63 4,32 0,692 
4,09 

0,018 
Učitelji 140 4,39 0,783 
Starši 84 3,86 0,984 
Skupaj 287 4,22 0,858 

Iskanje novih idej in 
rešitev. 

Ravnatelji 63 4,44 0,69 
2,807 
0,062 

Učitelji 140 4,46 0,693 
Starši 84 3,86 0,933 
Skupaj 287 4,28 0,814 

Refleksije o 
opravljenem delu in 
kritični pogovori s 
sodelavci. 

Ravnatelji 63 4,16 0,807 
3,523 
0,031 

Učitelji 140 4,1 0,859 
Starši 84 3,63 1,027 
Skupaj 287 3,98 0,925 

Pisanje poročil, 
zabeležk, in 
dokumentov. 

Ravnatelji 63 4,13 0,833 
0,121 
0,886 

Učitelji 140 4,27 0,821 
Starši 84 4,05 0,93 
Skupaj 287 4,17 0,86 

Pisanje in branje v 
tujem jeziku. 

Ravnatelji 63 3,08 0,903 
2,387 
0,094 

Učitelji 140 3,03 1,059 
Starši 84 3,29 1,136 
Skupaj 287 3,11 1,053 

Predstavljanje idej in 
poročil drugim. 

Ravnatelji 63 3,7 0,754 
1,791 
0,169 

Učitelji 140 3,67 0,885 
Starši 84 3,54 0,95 
Skupaj 287 3,64 0,878 

Učinkovito odločanje 
v težavnih situacijah. 

Ravnatelji 63 4,17 0,773 
4,631 
0,01 

Učitelji 140 4,09 0,881 
Starši 84 3,65 1,047 
Skupaj 287 3,98 0,933 

 

Iz tabele 27 je razvidno, da so se statistično pomembne razlike v presoji o prisotnosti 

dejavnikov pri poklicnem delu učiteljev kot profesije, pojavile pri štrinajstih trditvah od 

dvaindvajestih. Med katerimi skupinami anketirancev (ravnatelji, učitelji ali starši) prihaja do 

razlik v njihovih mnenjih, bomo podatke analizirali v nadaljevanju s post hoc preizkusi. 
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Tabela 28: Post hoc preizkusi za preverjanje razlik med mnenji učiteljev, ravnateljev in 

staršev glede na značilnosti poklicnega dela učiteljev 

DEJAVNIKI Vrsta post hoc 
preizkusa (I) vzorec (J) vzorec I - J p 

Strokovnost in praksa na 
svojem področju. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,072 0,788 
Starši 0,409 0,010 

Učitelji Ravnatelji 0,072 0,788 
Starši 0,481 0,001 

Starši Ravnatelji -0,409 0,010 
Učitelji -0,481 0,001 

Samostojno, odgovorno in 
zahtevno delo. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,081 0,695 
Starši 0,440 0,002 

Učitelji Ravnatelji 0,081 0,695 
Starši 0,521 0,000 

Starši Ravnatelji -,0440 0,002 
Učitelji -0,521 0,000 

Visoka obremenitev. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,183 0,287 
Starši 0,579 0,001 

Učitelji Ravnatelji 0,183 0,287 
Starši 0,762 0,000 

Starši Ravnatelji -0,579 0,001 
Učitelji -0,762 0,000 

Znanje na drugih področjih. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,197 0,234 
Starši 0,377 0,033 

Učitelji Ravnatelji 0,197 0,234 
Starši 0,574 0,000 

Starši Ravnatelji -0,377 0,033 
Učitelji -0,574 0,000 

Opaziti in razumeti problem. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,146 0,378 
Starši 0,444 0,007 

Učitelji Ravnatelji 0,146 0,378 
Starši 0,590 0,000 

Starši Ravnatelji -0,444 0,007 
Učitelji -0,590 0,000 

Hitro usvajanje novega znanja. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,079 0,854 
Starši 0,421 0,010 

Učitelji Ravnatelji 0,079 0,854 
Starši 0,500 0,000 

Starši Ravnatelji -0,421 0,010 
Učitelji -0,500 0,000 

Visoko plačilo. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji 0,115 0,795 
Starši -1,075 0,000 

Učitelji Ravnatelji -0,115 0,795 
Starši -1,190 0,000 

Starši Ravnatelji 1,075 0,000 
Učitelji 1,190 0,000 

Učinkovito pogajanje. Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji 0,077 0,872 
Starši -0,516 0,007 

Učitelji Ravnatelji -0,077 0,872 
Starši -0,593 0,000 

Starši Ravnatelji 0,516 0,007 
Učitelji 0,593 0,000 

Delo pod stresom. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,074 0,924 
Starši 0,298 0,211 

Učitelji Ravnatelji 0,074 0,924 
Starši 0,371 0,032 

Starši Ravnatelji -0,298 0,211 
Učitelji -0,371 0,032 

Koordiniranje aktivnosti. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji 0,052 0,948 
Starši 0,516 0,001 

Učitelji Ravnatelji -0,052 0,948 
Starši 0,464 0,001 

Starši Ravnatelji -0,516 0,001 
Učitelji -0,464 0,001 

Učinkovita uporaba časa. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji 0,11 0,700 
Starši 0,627 0,000 

Učitelji Ravnatelji -0,11 0,700 
Starši 0,517 0,000 

Starši Ravnatelji -0,627 0,000 
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DEJAVNIKI Vrsta post hoc 
preizkusa (I) vzorec (J) vzorec I - J p 

Učitelji -0,517 0,000 

Dober ugled v javnosti. Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji -0,138 0,717 
Starši -0,810 0,000 

Učitelji Ravnatelji 0,138 0,717 
Starši -0,671 0,000 

Starši Ravnatelji 0,810 0,000 
Učitelji 0,671 0,000 

Produktivno sodelovanje z 
drugimi (timsko delo). Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji 0,172 0,371 
Starši 0,448 0,005 

Učitelji Ravnatelji -0,172 0,371 
Starši 0,276 0,048 

Starši Ravnatelji -0,448 0,005 
Učitelji -0,276 0,048 

Jasno izražanje. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,028 0,993 
Starši 0,365 0,039 

Učitelji Ravnatelji 0,028 0,993 
Starši 0,393 0,007 

Starši Ravnatelji -0,365 0,039 
Učitelji -0,393 0,007 

Vzpostavljanje lastne avtoritete 
pri drugih (postaviti se zase). Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji -0,077 0,856 
Starši 0,028 0,983 

Učitelji Ravnatelji 0,077 0,856 
Starši 0,105 0,706 

Starši Ravnatelji -0,028 0,983 
Učitelji -0,105 0,706 

Delo z računalnikom in 
internetom. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji -0,068 0,899 
Starši 0,460 0,003 

Učitelji Ravnatelji 0,068 0,899 
Starši 0,529 0,000 

Starši Ravnatelji -0,460 0,003 
Učitelji -0,529 0,000 

Iskanje novih idej in rešitev. Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji -0,013 0,994 
Starši 0,587 0,000 

Učitelji Ravnatelji 0,013 0,994 
Starši 0,600 0,000 

Starši Ravnatelji -0,587 0,000 
Učitelji -0,600 0,000 

Refleksije o opravljenem delu 
in kritični pogovori s sodelavci. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji 0,059 0,953 
Starši 0,528 0,002 

Učitelji Ravnatelji -0,059 0,953 
Starši 0,469 0,002 

Starši Ravnatelji -0,528 0,002 
Učitelji -0,469 0,002 

Pisanje poročil, zabeležk, in 
dokumentov. Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji -0,144 0,508 
Starši 0,079 0,844 

Učitelji Ravnatelji 0,144 0,508 
Starši 0,224 0,143 

Starši Ravnatelji -0,079 0,844 
Učitelji -0,224 0,143 

Pisanje in branje v tujem jeziku. Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji 0,051 0,946 
Starši -0,206 0,467 

Učitelji Ravnatelji -0,051 0,946 
Starši -0,257 0,181 

Starši Ravnatelji 0,206 0,467 
Učitelji 0,257 0,181 

Predstavljanje idej in poročil 
drugim. Tukey HSD 

Ravnatelji Učitelji 0,027 0,978 
Starši 0,163 0,508 

Učitelji Ravnatelji -0,027 0,978 
Starši 0,136 0,503 

Starši Ravnatelji -0,163 0,508 
Učitelji -0,136 0,503 

Učinkovito odločanje v 
težavnih situacijah. Tamhane 

Ravnatelji Učitelji 0,082 0,880 
Starši 0,520 0,002 

Učitelji Ravnatelji -0,082 0,880 
Starši 0,438 0,005 

Starši Ravnatelji -0,520 0,002 
Učitelji -0,438 0,005 
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Dejavnike, ki vplivajo na uspešno opravljanje učiteljskega poklica kot profesije, lahko 

povežemo s kompetencami. Nabor kompetenc smo povzeli po Pavlin in Svetlik (2008), 

vendar smo eno kompetenco preimenovali iz Pripravljenosti ”premlevanja” lastnih idej in idej 

drugih v Refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s sodelavci. Tri dejavnike, ki pa 

niso tako značilni za učiteljski poklic (pripravljenost zagrabiti priložnost; motiviranje drugih; 

navezovanje in vzdrževanje družbenih stikov) pa smo zamenjali z drugimi, in sicer z 

lastnostmi, ki naj bi opredeljevale profesijo (visoka obremenitev; visoko plačilo; dober ugled 

v javnosti). 

 

Dejavnike smo navedli po vrsti, od tistih, za katere učitelji, ravnatelji in starši mislijo, da so 

zelo močno prisotni pri poklicnem delu učitelja pa do tistih, za katere menijo, da so prisotni v 

manjši meri ter navedli statistično pomembne razlike med vzorci, za kar smo uporabili 

Tukeyev HSD ali Tamhanejev preizkus (glej tabelo 28): 

 

− Samostojno, odgovorno in zahtevno delo 

Tako učitelji kot ravnatelji in starši so mnenja, da je učiteljevo poklicno delo zelo močno 

samostojno, odgovorno in zahtevno (M = 4,53). Vendar so kljub temu statistično pomembne 

razlike med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,000) ter staršev in ravnateljev (p = 0,002). Starši 

se namreč v manjši meri strinjajo s to trditvijo (M = 4,18) kot učitelji (M = 4,7) in ravnatelji 

(M = 4,62).  

 

− Strokovnost in praksa na svojem področju 

Prav tako so učitelji, ravnatelji in starši pripisali zelo visoko prisotnost strokovnosti in prakse 

pri delu učitelja (M = 4,41). Tudi tu se kažejo statistično pomembne razlike med mnenji 

staršev in učiteljev (p = 0,001) ter staršev in ravnateljev (p = 0,010). Starši se namreč v manjši 

meri strinjajo s to trditvijo (M = 4,08) kot učitelji (M = 4,56) in ravnatelji (M = 4,49). 

 

− Opaziti in razumeti problem 

Starši, ravnatelji in učitelji so mnenja, da je dejavnik opaziti in razumeti problem močno 

prisoten pri poklicnem delu učitelja  (M = 4,34). Rezultati so tudi tu pokazali statistično 

pomembne razlike med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,000) ter staršev in ravnateljev            

(p = 0,007). Starši se namreč v manjši meri strinjajo s to trditvijo (M = 3,95) kot učitelji            

(M = 4,54) in ravnatelji (M = 4,4). 
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− Iskanje novih idej in rešitev 

Aritmetična sredina (4,28) kaže, da je po mnenju učiteljev, ravnateljev in staršev tudi iskanje 

novih idej in rešitev močno prisotno pri poklicu učitelja. Tudi tu se kažejo statistično 

pomembne razlike med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,000) ter staršev in ravnateljev (p = 

0,000). Starši se namreč v manjši meri strinjajo s to trditvijo (M = 3,86) kot učitelji (M = 

4,46) in ravnatelji (M = 4,44). 

 

− Jasno izražanje 

Da je jasno izražanje močno prisotno (M = 4,27) pri učiteljevem delu so mnenja učitelji, 

ravnatelji in starši. Tudi pri tem dejavniku se kažejo statistično pomembne razlike med mnenji 

staršev in učiteljev (p = 0,007) ter staršev in ravnateljev (p = 0,039). Starši se namreč v manjši 

meri strinjajo s to trditvijo (M = 4) kot učitelji (M = 4,39) in ravnatelji (M = 4,37). 

 

− Visoka obremenitev 

Prisotnost dejavnika visoke obremenitve pri poklicnem delu učitelja kot profesije so učitelji, 

ravnatelji in starši različno ocenili. Zato so se med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,000) ter 

mnenji staršev in ravnateljev (p = 0,001) pokazale statistično pomembne razlike. Namreč 

starši menijo, da je visoka obremenitev pri učiteljskem poklicu manj močno prisotna           

(M = 3,74) kot to ocenjujejo učitelji (M = 4,5) ali ravnatelji (M = 4,32). 

 

− Delo z računalnikom in internetom 

Tudi pri tej trditvi prihaja do statistično pomembnih razlik med mnenji staršev in učiteljev (p 

= 0,000) ter staršev in ravnateljev (p = 0,003). Starši se namreč v manjši meri strinjajo, da je 

delo z računalnikom in internetom močno prisotno pri učiteljskem poklicu (M = 3,86) kot 

učitelji (M = 4,39) in ravnatelji (M = 4,32). 

 

− Pisanje poročil, zabeležk in dokumentov 

S to trditivjo se močno strinjajo učitelji (M = 4,27), ravnatelji (M = 4,13) in starši (M = 4,05), 

med njihovimi mnenji pa ni statistično pomembnih razlik. 

 

− Delo pod stresom 

Da učitelj dela pod stresom, se prav tako močno strinjajo (M = 4,14) starši, ravnatelji in 

učitelji. Tudi tokrat odstopa mnenje staršev, saj so statistično pomembne razlike med mnenji 
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staršev in učiteljev (p = 0,032). Starši se namreč v manjši meri strinjajo s to trditvijo (M = 

3,89) kot učitelji (M = 4,26). 

 

− Koordiniranje aktivnosti. 

Tako učitelji kot ravnatelji in starši so mnenja, da je koordiniranje aktivnosti močno prisotno 

pri poklicu učitelja (M = 4,13). Vendar so statistično pomembne razlike med mnenji staršev in 

učiteljev (p = 0,001) ter staršev in ravnateljev (p = 0,001). Starši se namreč v manjši meri 

strinjajo s to trditvijo (M = 3,79) kot učitelji (M = 4,25) in ravnatelji (M = 4,3). 

 

− Hitro usvajanje novega znanja 

Učitelji, ravnatelji in starši so mnenja, da mora učitelj pri svojem delu hitro usvajati nova 

znanja (M = 4,12). Tudi tokrat odstopa mnenje staršev, saj so statistično pomembne razlike 

med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,000) ter staršev in ravnateljev (p = 0,010). Starši se 

namreč v manjši meri strinjajo s to trditvijo (M = 3,79) kot učitelji (M = 4,29) in ravnatelji           

(M = 4,21). 

 

− Učinkovita uporaba časa 

Tudi s to trditvijo se ravnatelji (M = 4,32) in učitelji (M = 4,21) bolj strinjajo kot starši          

(M = 3,69), zato med njihovimi mnenji (tako med učitelji in starši (p = 0,000) kot med 

ravnatelji in starši (p = 0,000)) prihaja do statistično pomembnih razlik. 

 

− Znanje na drugih področjih 

Učitelji (M = 4,23) v večji meri menijo, da je znanje na drugih področjih prisotno pri 

njihovem delu kot ravnatelji (M = 4,03), vendar med njimi ni statistično pomembnih razlik. 

So pa statistično pomembne razlike med mnenji učiteljev in staršev (p = 0,000) ter mnenji 

ravnateljev in staršev (p = 0,033), saj starši menijo, da učitelji ne potrebujejo toliko znanj na 

drugih področjih (M = 3,65). 

 

− Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko delo). 

Kot zadnja trditev, ki ima aritmetično sredino nad štiri, je, da je pri učiteljskem poklicu 

produktivno sodelovanje z drugimi močno prisotno. S tem se najbolj strinjajo ravnatelji (M = 

4,22), za njimi pa učitelji (M = 4,05). Podatki zopet kažejo statistično pomembno odstopanje 

mnenj staršev od učiteljev (p = 0,048) in odstopanje mnenj staršev od ravnateljev (p = 0,005), 

saj se s to trditivjo strinjajo v manjši meri (M = 3,77). 
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− Učinkovito odločanje v težavnih situacijah 

Z aritmetično sredino pod štiri se je po mnenju učiteljev, ravnateljev in staršev uvrstila trditev 

učinkovito odločanje v težavnih situacijah (M = 3,98). Najbolj se s tem strinjajo ravnatelji (M 

= 4,17), sledijo jim učitelji (M = 4,05). Ker starši menijo, da je učinkovito odločanje v 

težavnih situacijah manj prisotno pri učiteljevem delu (M = 3,65) kot ravnatelji in učitelji, so 

med njihovimi mnenji (tako med ravnatelji in starši (p = 0,002) kot med učitelji in starši         

(p = 0,005)) statistično pomembne razlike. 

 

− Refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s sodelavci 

Prisotnost dejavnika refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s sodelavci pri 

poklicnem delu učitelja kot profesije so učitelji, ravnatelji in starši različno ocenili. Zato so se 

med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,002) ter mnenji staršev in ravnateljev (p = 0,002) 

pokazale statistično pomembne razlike. Namreč starši menijo, da so refleksija in kritični 

pogovori pri učiteljskem poklicu manj močno prisotni (M = 3,63), kot to ocenjujejo učitelji 

(M = 4,1) ali ravnatelji (M = 4,16). 

 

− Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih (postaviti se zase). 

Učitelji (M = 3,95), ravnatelji (M = 3,87) in starši (M =  3,85) so podobnega mnenja glede 

prisotnosti dejavnika vzpostavljanja lastne avtoritete pri drugih pri poklicnem delu učitelja kot 

profesije. Med njihovimi mnenji ni statističo pomembnih razlik. 

 

− Predstavljanje idej in poročil drugim. 

Tudi pri tem dejavniku so mnenja učiteljev (M = 3,67), ravnateljev (M = 3,7) in staršev          

(M = 3,54) primerljiva, zato med njimi ni statistično pomembnih razlik. 

 

− Pisanje in branje v tujem jeziku. 

Da je pisanje in branje v tujem jeziku pri učiteljevem delu srednje močno prisotno, so mnenja 

tako učitelji (M =3,03), ravnatelji (M = 3,08) kot starši (M = 3,29), zato med njimi ni 

statistično pomembnih razlik. 

 

− Učinkovito pogajanje. 

Z aritmetično sredino manj kot tri je dejavnik učinkovitega pogajanja (M = 2,95). S tem da 

tukaj pa starši menijo, da je učinkovito pogajanje bolj prisotno pri učiteljskem delu           (M 
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= 3,36) kot učitelji (M = 2,76) in ravnatelji (M = 2,84), zato so med mnenji staršev in 

učiteljev (p = 0,000) ter staršev in ravnateljev (p = 0,007) statistično pomembne razlike. 

 

− Dober ugled v javnosti. 

Dober ugled v javnosti so učitelji, ravnatelji in starši uvrstili na predzadnje mesto (M = 2,92). 

Ravnatelji menijo, da je ta dejavnik malo prisoten pri poklicnem delu učitelja kot profesije (M 

= 2,62), prav tako učitelji (M = 2,76), medtem ko so starši prisodili večjo prisotnost tega 

dejavnika pri učiteljskem poklicu (M = 3,43). Zato so podatki pokazali statistično pomembne 

razlike med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,000) ter staršev in ravnateljev (p = 0,000). 

 

− Visoko plačilo. 

Kot zadnji dejavnik z najnižjo aritmetično sredino (M = 2,48) se je uvrstila prisotnost 

visokega plačila pri učiteljskem poklicu kot profesiji. Vendar tudi tukaj prihaja do statistično 

pomembnih razlik med mnenji staršev in učiteljev (p = 0,000) ter staršev in ravnateljev          

(p = 0,000). Starši se namreč v večji meri strinjajo s to trditvijo (M = 3,3) kot učitelji           

(M = 2,11) in ravnatelji (M = 2,22).  

3.2.7.1 Razlike med mnenji osnovnošolskih učiteljev in ravnateljev ter staršev o vplivih 

posameznih dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo glede na spol, starost, 

delovno dobo, stopnjo izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in zadovoljstvo 

z delom 

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali se mnenja osnovnošolskih učiteljev, ravnateljev in staršev 

o vplivih posameznih dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo razlikujejo glede na spol, 

starost, delovno dobo, stopnjo izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in zadovoljstvo z 

delom. 

 

Da nismo vsakega dejavnika posebej primerjali z neodvisnimi spremenljivkami učiteljev, 

ravnateljev in staršev, smo izvedli faktorsko analizo z metodo glavnih osi. Ta metoda nam je 

omogočila združevanje več spremenljivk v nove spremenljivke, imenovane faktorje. Nobene 

od spremenljivk nismo izločili, saj je bila najnižja vrednost komunalitete 0,30 (glej prilogo 6). 

Tako smo iz 22 spremenljivk dobili štiri faktorje, ki imajo lastno vrednost nad 1. Prav tako 

štirje faktorji v našem primeru pojasnijo 55,6 % skupne variance. Prvi dejavnik razloži 40,11 

% variance, po rotaciji pa 16,46 % variance. Drugi razloži 9,44 %, po rotaciji pa 15,51 % 
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variance. Tretji faktor pojasni 3,18 %, po rotaciji pa 15,46 % variance. In četrti faktor pojasni 

2,91 % variance, po rotaciji pa 8,20 %. Sicer diagram lastnih vrednosti bolj kaže na dve 

izraziti komponenti, vendar bi v tem primeru imeli manj pojasnjene variance. Prav tako pa so 

vsebinsko bolj smiselni štirje faktorji. 

 

 
Graf 7: Mnenja učiteljev, ravnateljev in staršev o vplivih posameznih dejavnikov na učiteljev 

poklic kot profesijo − diagram lastnih vrednosti 

Rezultati so nas pripeljali do naslednje klasifikacije skupin kompetenc:  

‒ Komunikacijske in inovacijske kompetence: predstavljanje idej in poročil drugim; 

učinkovito odločanje v težavnih situacijah; refleksije o opravljenem delu in kritični 

pogovori s sodelavci; jasno izražanje; iskanje novih idej in rešitev; produktivno 

sodelovanje z drugimi (timsko delo); pisanje in branje v tujem jeziku; vzpostavljanje 

lastne avtoritete pri drugih (postaviti se zase). 

‒ Profesionalno-strokovne kompetence: opaziti in razumeti problem; strokovnost in 

praksa na svojem področju; samostojno, odgovorno in zahtevno delo; znanje na drugih 

področjih; hitro usvajanje novega znanja. 

‒ Administrativne in rezilientne kompetence: delo pod stresom; koordiniranje 

aktivnosti; visoka obremenitev; učinkovita uporaba časa; pisanje poročil, zabeležk, in 

dokumentov; delo z računalnikom in internetom. 

‒ Vodstveno-podjetniške kompetence: visoko plačilo; dober ugled v javnosti; 

učinkovito pogajanje. 
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Tabela 29: Dejavniki, ki vplivajo na učiteljski poklic kot profesijo − faktorske uteži po 

pravokotni rotaciji 

KOMPETENCE 

FAKTOR 
Komunikacijske 
in inovacijske 
kompetence 

Profesionalno
-strokovne 
kompetence 

Administrativne 
in rezilientne 
kompetence 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Predstavljanje idej in poročil drugim. 0,72 0,19 0,21 0,14 
Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. 0,67 0,33 0,30 0,05 
Refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s 
sodelavci. 0,60 0,31 0,36 0,10 
Jasno izražanje. 0,56 0,39 0,34 0,03 
Iskanje novih idej in rešitev. 0,55 0,44 0,34 -0,02 
Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko delo). 0,50 0,34 0,42 0,17 
Pisanje in branje v tujem jeziku. 0,49 0,13 0,05 0,22 
Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih (postaviti 
se zase). 0,45 0,24 0,14 0,29 
Opaziti in razumeti problem. 0,25 0,72 0,35 0,01 
Strokovnost in praksa na svojem področju. 0,24 0,68 0,19 0,00 
Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. 0,25 0,66 0,30 -0,09 
Znanje na drugih področjih. 0,31 0,63 0,32 0,01 
Hitro usvajanje novega znanja. 0,34 0,54 0,31 0,11 
Delo pod stresom. 0,14 0,21 0,75 -0,10 
Koordiniranje aktivnosti. 0,25 0,31 0,71 0,03 
Visoka obremenitev. 0,17 0,39 0,64 -0,08 
Učinkovita uporaba časa. 0,39 0,34 0,53 0,06 
Pisanje poročil, zabeležk in dokumentov. 0,25 0,20 0,50 -0,06 
Delo z računalnikom in internetom. 0,40 0,23 0,41 -0,06 
Visoko plačilo. -0,08 -0,14 -0,22 0,81 
Dober ugled v javnosti. 0,26 0,09 -0,12 0,69 
Učinkovito pogajanje. 0,18 0,00 0,14 0,66 

 
 

Tabela 30: t-test za preverjanje razlik med ravnatelji, učitelji in starši o vplivih posameznih 

kompetenc (dejavnikov) na učiteljev poklic kot profesijo glede na spol 

V
zo

re
c 

Dimenzije 
kompetenc Spol f M SD   

Levenov 
preizkus enakosti 

varianc 

t-preizkus enakosti 
povprečij 

F p t g p 

R
av

na
te

lji
 

Komunikacijske 
in inovacijske 
kompetence 

M 16 4,10 0,67 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,96 0,331 0,793 61 0,431 Ž 47 3,97 0,55 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

M 16 4,34 0,49 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,002 0,976 -0,107 61 0,915 Ž 47 4,35 0,51 

Administrativne 
in rezilientne 
kompetence 

M 16 4,27 0,54 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,806 0,373 0,073 61 0,942 Ž 47 4,26 0,58 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

M 16 2,81 0,92 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,077 0,782 1,327 61 0,189 Ž 47 2,48 0,86 

U
či

te
lji

 

Komunikacijske 
in inovacijske 
kompetence 

M 13 3,64 0,52 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,741 0,391 -2,12 138 0,036 Ž 127 4,00 0,58 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

M 13 4,15 0,48 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,000 0,993 -2,501 138 0,014 Ž 127 4,50 0,47 

Administrativne 
in rezilientne 
kompetence 

M 13 3,87 0,64 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

2,629 0,107 -3,416 138 0,001 Ž 127 4,36 0,47 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

M 13 2,28 0,64 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,733 0,393 -1,235 138 0,219 Ž 127 2,57 0,81 
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V
zo

re
c 

Dimenzije 
kompetenc Spol f M SD   

Levenov 
preizkus enakosti 

varianc 

t-preizkus enakosti 
povprečij 

F p t g p 

St
ar
ši

 

Komunikacijske 
in inovacijske 
kompetence 

M 11 3,58 1,15 Predpostavka 
neenakosti 

varianc 
5,254 0,024 -0,382 11,4 0,71 Ž 73 3,72 0,77 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

M 11 3,80 1,20 Predpostavka 
neenakosti 

varianc 
6,568 0,012 -0,403 11,4 0,695 Ž 73 3,95 0,82 

Administrativne 
in rezilientne 
kompetence 

M 11 3,52 1,21 Predpostavka 
neenakosti 

varianc 
7,857 0,006 -1,355 82 0,179 Ž 73 3,88 0,78 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

M 11 3,70 0,90 Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,000 0,992 1,348 82 0,181 Ž 73 3,31 0,88 

 

Iz tabele je razvidno, da se pojavljajo razlike v presoji vplivov posameznih kompetenc 

(dejavnikov) na učiteljev poklic kot profesijo glede na spol le pri skupini učiteljev, kar bomo 

v nadaljevanju podrobneje navedli.  

 

Rezultati t-testa so pokazali statistično pomembne razlike o vplivih komunikacijskih in 

inovacijskih kompetenc na učiteljski poklic kot profesijo glede na spol učiteljev (t = -2,12, g 

= 138, p = 0,036). Učiteljice (M = 4,00) vpliv komunikacijskih in inovacijskih kompetenc na 

učiteljski poklic kot profesijo statistično pomembno višje ocenjujejo v primerjavi z učitelji         

(M = 3,64) (glej tabelo 30). 

 

Statistično pomembne razlike med aritmetičnimi sredinami so se pojavile tudi pri 

profesionalno-strokovnih kompetencah glede na spol učiteljev (t = -2,501, g = 138,                    

p = 0,014). Učiteljice (M = 4,50) menijo, da profesionalno-strokovni dejavniki bolj 

opredeljujejo učiteljski poklic kot profesijo v primerjavi z učitelji (M = 4,15). 

 

Učiteljice (M = 4,36) v primerjavi z učitelji (M = 3,87) statistično pomembno višjo vrednost 

pripisujejo prisotnosti administrativnih in rezilientnih dejavnikov pri učiteljevem poklicnem 

delu (t = 3,416, g = 138, p = 0,001).  

 

Glede na to, da učiteljice navedene dejavnike, ki vplivajo na učiteljski poklic kot profesijo, 

statistično pomembno višje ocenjujejo, lahko predvidevamo, da učiteljice vidijo učiteljski 

poklic kot bolj zahteven poklic skozi komunikacijske in inovacijske, profesionalno-strokovne 

ter administrativne in rezilientne kompetence. 
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Tabela 31: Levenov preizkus enakosti varianc med ravnatelji, učitelji in starši o vplivih 

posameznih kompetenc (dejavnikov) na učiteljev poklic kot profesijo glede na starost 

Vzorec Dimenzije kompetenc Starost f M SD Levenov preizkus 
F p 

Ravnatelji 

Komunikacijske in inovacijske kompetence 

Manj kot 45 let 15 3,91 0,50 

0,456 0,636 45 do 54 let 36 4,10 0,58 
55 let in več 12 3,81 0,65 
Total 63 4,00 0,58 

Profesionalno-strokovne kompetence 

Manj kot 45 let 15 4,21 0,49 

1,709 0,19 45 do 54 let 36 4,49 0,42 
55 let in več 12 4,10 0,64 
Total 63 4,35 0,50 

Administrativne in rezilientne kompetence 

Manj kot 45 let 15 4,27 0,57 

0,128 0,88 45 do 54 let 36 4,37 0,52 
55 let in več 12 3,93 0,58 
Total 63 4,26 0,56 

Vodstveno-podjetniške kompetence 

Manj kot 45 let 15 2,36 0,61 

1,407 0,253 45 do 54 let 36 2,69 0,96 
55 let in več 12 2,42 0,91 
Total 63 2,56 0,88 

Učitelji 

Komunikacijske in inovacijske kompetence 

Manj kot 45 let 41 3,96 0,62 

0,732 0,483 45 do 54 let 54 3,98 0,56 
55 let in več 22 3,99 0,57 
Total 117 3,98 0,58 

Profesionalno-strokovne kompetence 

Manj kot 45 let 41 4,46 0,47 

1,635 0,199 45 do 54 let 54 4,50 0,45 
55 let in več 22 4,34 0,60 
Total 117 4,45 0,49 

Administrativne in rezilientne kompetence 

Manj kot 45 let 41 4,31 0,50 

0,456 0,635 45 do 54 let 54 4,28 0,51 
55 let in več 22 4,35 0,48 
Total 117 4,31 0,50 

Vodstveno-podjetniške kompetence 

Manj kot 45 let 41 2,63 0,75 

0,787 0,458 45 do 54 let 54 2,46 0,77 
55 let in več 22 2,53 0,89 
Total 117 2,53 0,79 

Starši 

Komunikacijske in inovacijske kompetence 

Manj kot 45 let 33 3,93 0,69 

0,014 0,986 45 do 54 let 14 3,37 0,78 
55 let in več 7 3,75 0,78 
Total 54 3,76 0,75 

Profesionalno-strokovne kompetence 

Manj kot 45 let 33 4,16 0,72 

1,235 0,299 45 do 54 let 14 3,70 0,89 
55 let in več 7 4,00 0,89 
Total 54 4,02 0,80 

Administrativne in rezilientne kompetence 

Manj kot 45 let 33 4,05 0,63 

1,027 0,365 45 do 54 let 14 3,42 0,94 
55 let in več 7 4,05 0,58 
Total 54 3,88 0,76 

Vodstveno-podjetniške kompetence 

Manj kot 45 let 33 3,62 0,76 

0,833 0,44 45 do 54 let 14 3,07 0,93 
55 let in več 7 3,33 0,75 
Total 54 3,44 0,83 

 
 

 

Tabela 32: Tukey HSD preizkus o razlikah v mnenju ravnateljev, učiteljev in staršev o vplivih 

posameznih dejavnikov (kompetenc) na učiteljev poklic kot profesijo glede na starost 

Vzorec Dimenzije 
kompetenc (i) starost (j) starost I - J p 

Ravnatelji 
Komunikacijske in 
inovacijske 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let -0,196 0,514 
55 let in več 0,096 0,903 

45 do 54 let Manj kot 45 let 0,196 0,514 
55 let in več 0,292 0,289 

55 let in več Manj kot 45 let -0,096 0,903 
45 do 54 let -0,292 0,289 
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Vzorec Dimenzije 
kompetenc (i) starost (j) starost I - J p 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let -0,276 0,161 
55 let in več 0,113 0,818 

45 do 54 let Manj kot 45 let 0,276 0,161 
55 let in več 0,38889 0,049 

55 let in več Manj kot 45 let -0,113 0,818 
45 do 54 let -0,38889 0,049 

Administrativne 

Manj kot 45 let 45 do 54 let -0,104 0,811 
55 let in več 0,336 0,258 

45 do 54 let Manj kot 45 let 0,104 0,811 
55 let in več ,43981(*) 0,049 

55 let in več Manj kot 45 let -0,336 0,258 
45 do 54 let -0,43981 0,049 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let -0,339 0,43 
55 let in več -0,061 0,983 

45 do 54 let Manj kot 45 let 0,339 0,43 
55 let in več 0,278 0,616 

55 let in več Manj kot 45 let 0,061 0,983 
45 do 54 let -0,278 0,616 

Učitelji 

Komunikacijske in 
inovacijske 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let -0,018 0,988 
55 let in več -0,025 0,985 

45 do 54 let Manj kot 45 let 0,018 0,988 
55 let in več -0,007 0,999 

55 let in več Manj kot 45 let 0,025 0,985 
45 do 54 let 0,007 0,999 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let -0,041 0,911 
55 let in več 0,122 0,61 

45 do 54 let Manj kot 45 let 0,041 0,911 
55 let in več 0,164 0,382 

55 let in več Manj kot 45 let -0,122 0,61 
45 do 54 let -0,164 0,382 

Administrativne 

Manj kot 45 let 45 do 54 let 0,029 0,958 
55 let in več -0,035 0,961 

45 do 54 let Manj kot 45 let -0,029 0,958 
55 let in več -0,065 0,868 

55 let in več Manj kot 45 let 0,035 0,961 
45 do 54 let 0,065 0,868 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let 0,169 0,556 
55 let in več 0,096 0,89 

45 do 54 let Manj kot 45 let -0,169 0,556 
55 let in več -0,074 0,928 

55 let in več Manj kot 45 let -0,096 0,89 
45 do 54 let 0,074 0,928 

Starši 

Komunikacijske in 
inovacijske 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let 0,56196 0,049 
55 let in več 0,178 0,827 

45 do 54 let Manj kot 45 let -0,56196 0,049 
55 let in več -0,384 0,493 

55 let in več Manj kot 45 let -0,178 0,827 
45 do 54 let 0,384 0,493 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let 0,458 0,173 
55 let in več 0,158 0,881 

45 do 54 let Manj kot 45 let -0,458 0,173 
55 let in več -0,300 0,691 

55 let in več Manj kot 45 let -0,158 0,881 
45 do 54 let 0,300 0,691 

Administrativne 

Manj kot 45 let 45 do 54 let 0,62879 0,022 
55 let in več -0,002 1 

45do 54 let Manj kot 45 let -0,62879 0,022 
55 let in več -0,631 0,149 

55 let in več Manj kot 45 let 0,002 1 
45 do 54 let 0,631 0,149 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Manj kot 45 let 45 do 54 let 0,545 0,096 
55 let in več 0,283 0,678 

45 do 54 let Manj kot 45 let -0,545 0,096 
55 let in več -0,262 0,764 

55 let in več Manj kot 45 let -0,283 0,678 
45 do 54 let 0,262 0,764 
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Mnenja učiteljev, ravnateljev in staršev o vplivih različnih dejavnikov na učiteljev poklic kot 

profesijo smo primerjali tudi glede na starost. Tudi tukaj se je pokazalo nekaj statistično 

pomembnih razlik. Ker pa Levenov test ni statistično značilen (glej tabelo 31), smo uporabili 

rezultate Tukey HSD preizkusa.  

 

Statistično pomembno so se razlikovala mnenja med ravnatelji, starimi od 45 do 54 let, ter 

med 55 let in več pri profesionalno-strokovnih kompetencah (p = 0,049) (glej tabelo 32). 

Mlajši ravnatelji (M = 4,49) so se bolj strinjali, da so profesionalno-strokovne kompetence 

prisotne pri poklicnem delu učitelja kot profesije v primerjavi z nekoliko starejšimi kolegi            

(M = 4,10).  

Prav tako so se ravnatelji, stari od 45 do 54 let, bolj strinjali (M = 4,37), da so administrativne 

kompetence bolj prisotne pri učiteljevem delu kot njihovi kolegi, stari 55 let in več                  

(M = 3,93). Podatki so pokazali staistično pomembne razlike v njhovih stališčih (p = 0,049) 

(glej tabelo 32). 

 

Med mnenji učiteljev o vplivih različnih dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo glede na 

starost ni statistično pomembnih razlik. 

 

Statistično pomembno so se razlikovala mnenja med starši, starimi manj kot 45 let, in tistimi 

od 45 do 54 let starosti pri komunikacijskih in inovacijskih kompetencah (p = 0,049) (glej 

tabelo 32). In sicer so se mlajši starši bolj strinjali (M = 3,93), da so komunikacijski in 

inovacijski dejavniki bolj prisotni pri učiteljevem poklicnem delu kot profesiji v primerjavi s 

starejšimi starši (M = 3,37). Prav tako so se starši, mlajši od 45 let, bolj strinjali (M = 4,05), 

da administrativne kompetence bolj opredeljujejo učiteljevo poklicno delo kot starši, stari od 

45 do 54 let (M = 3,42). Statistično pomembne razlike so razvidne v tabeli 32 (p = 0,022). 
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Tabela 33: Levenov preizkus enakosti varianc med ravnatelji in učitelji o vplivih posameznih 

kompetenc (dejavnikov) na učiteljev poklic kot profesijo glede na delovno dobo 

Vzorec Dimenzije kompetenc 
Delovna 
doba f M SD Levenov preizkus 

F p 

Ravnatelji 

Komunikacijske in 
inovacijske kompetence 

7−18 let 9 3,71 0,464 

0,707 0,497 19−30 let 30 4,08 0,574 
30−40 let 24 4,01 0,611 
Skupaj 63 4,00 0,580 

Profesionalno-strokovne 
kompetence 

7−18 let 9 4,11 0,501 

0,648 0,527 19−30 let 30 4,43 0,451 
30−40 let 24 4,34 0,558 
Skupaj 63 4,35 0,504 

Administrativne in 
rezilientne kompetence 

7−18 let 9 4,17 0,612 

0,012 0,988 19−30 let 30 4,39 0,542 
30−40 let 24 4,13 0,556 
Skupaj 63 4,26 0,563 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence 

7−18 let 9 2,11 0,667 

2,289 0,11 19−30 let 30 2,48 0,746 
30−40 let 24 2,83 1,040 
Skupaj 63 2,56 0,884 

Učitelji 

Komunikacijske in 
inovacijske kompetence 

Do 3 leta 12 4,15 0,511 

0,604 0,614 
7−18 let 47 3,91 0,616 
19−30 let 52 3,95 0,593 
30−40 let 29 4,02 0,558 
Skupaj 140 3,97 0,585 

Profesionalno-strokovne 
kompetence 

Do 3 leta 12 4,40 0,539 

0,331 0,803 
7−18 let 47 4,46 0,460 
19−30 let 52 4,50 0,500 
30−40 let 29 4,45 0,465 
Skupaj 140 4,46 0,479 

Administrativne in 
rezilientne kompetence 

Do 3 leta 12 4,28 0,600 

1,194 0,315 
7−18 let 47 4,33 0,528 
19−30 let 52 4,28 0,497 
30−40 let 29 4,36 0,475 
Skupaj 140 4,31 0,508 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence 

Do 3 leta 12 2,81 0,810 

1,621 0,187 
7−18 let 47 2,56 0,784 
19−30 let 52 2,44 0,710 
30−40 let 29 2,60 0,973 
Skupaj 140 2,54 0,801 

 
 

Tabela 34: Tukey HSD-preizkus o razlikah v mnenju ravnateljev in učiteljev o vplivih 

posameznih dejavnikov (kompetenc) na učiteljev poklic kot profesijo glede na delovno dobo 

Vzorec Dimenzije kompetenc 

(I) Leta 
delovnih 
izkušenj v 
šolstvu: 

(J) Leta 
delovnih 
izkušenj v 
šolstvu: 

razlika (I-J) p 

Ravnatelji 

Komunikacijske in 
inovacijske kompetence 

7−18 let 19−30 let -0,375 0,208 
30−40 let -0,302 0,377 

19−30 let 7−18 let 0,375 0,208 
30−40 let 0,073 0,889 

30−40 let 7−18 let 0,302 0,377 
19−30 let -0,073 0,889 

Profesionalno-
strokovne kompetence 

7−18 let 19−30 let -0,316 0,23 
30−40 let -0,231 0,471 

19−30 let 7−18 let 0,316 0,23 
30−40 let 0,085 0,81 

30−40 let 7−18 let 0,231 0,471 
19−30 let -0,085 0,81 

Administrativne in 
rezilientne kompetence 

7−18 let 19−30 let -0,228 0,533 
30−40 let 0,035 0,986 

19−30 let 7−18 let 0,228 0,533 
30−40 let 0,263 0,206 

30−40 let 7−18 let -0,035 0,986 
19−30 let -0,263 0,206 
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Vzorec Dimenzije kompetenc 

(I) Leta 
delovnih 
izkušenj v 
šolstvu: 

(J) Leta 
delovnih 
izkušenj v 
šolstvu: 

razlika (I-J) p 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence 

7−18 let 19−30 let -0,367 0,506 
30−40 let -0,722 0,09 

19−30 let 7−18 let 0,367 0,506 
30−40 let -0,356 0,295 

30−40 let 7−18 let 0,722 0,09 
19−30 let 0,356 0,295 

Učitelji 

Komunikacijske in 
inovacijske kompetence 

7−18 let 
19−30 let -0,040 0,987 
30−40 let -0,112 0,851 
do 3 leta -0,236 0,6 

19−30 let 
7−18 let 0,040 0,987 
30−40 let -0,072 0,952 
do 3 leta -0,196 0,724 

30−40 let 
7−18 let 0,112 0,851 
19−30 let 0,072 0,952 
do 3 leta -0,124 0,927 

do 3 leta 
7−18 let 0,236 0,6 
19−30 let 0,196 0,724 
30−40 let 0,124 0,927 

Profesionalno-
strokovne kompetence 

7−18 let 
19−30 let -0,041 0,975 
30−40 let 0,007 1 
do 3 leta 0,055 0,985 

19−30 let 
7−18 let 0,041 0,975 
30−40 let 0,048 0,974 
do 3 leta 0,096 0,925 

30−40 let 
7−18 let -0,007 1 
19−30 let -0,048 0,974 
do 3 leta 0,048 0,991 

do 3 leta 
7−18 let -0,055 0,985 
19−30 let -0,096 0,925 
30−40 let -0,048 0,991 

Administrativne in 
rezilientne kompetence 

7−18 let 
19−30 let 0,048 0,967 
30−40 let -0,027 0,996 
do 3 leta 0,052 0,989 

19−30 let 
7−18 let -0,048 0,967 
30−40 let -0,074 0,924 
do 3 leta 0,004 1 

30−40 let 
7−18 let 0,027 0,996 
19−30 let 0,074 0,924 
do 3 leta 0,079 0,97 

do 3 leta 
7−18 let -0,052 0,989 
19−30 let -0,004 1 
30−40 let -0,079 0,97 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence 

7−18 let 
19−30 let 0,124 0,868 
30−40 let -0,037 0,997 
do 3 leta -0,245 0,781 

19−30 let 
7−18 let -0,124 0,868 
30−40 let -0,162 0,821 
do 3 leta -0,370 0,478 

30−40 let 
7−18 let 0,037 0,997 
19−30 let 0,162 0,821 
do 3 leta -0,208 0,875 

do 3 leta 
7−18 let 0,245 0,781 
19−30 let 0,370 0,478 
30−40 let 0,208 0,875 

 

Preverjali smo tudi, ali se mnenja osnovnošolskih učiteljev in ravnateljev o vplivih 

dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo razlikujejo glede na delovno dobo. Vendar 

podatki niso pokazali statistično pomembnih razlik v primerjavi na leta delovnih izkušenj v 

šolstvu (glej tabeli 33 in 34).  
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Tabela 35: Levenov preizkus enakosti varianc o vplivih posameznih kompetenc (dejavnikov) 

na učiteljev poklic kot profesijo glede na stopnjo izobrazbe učiteljev 

Vzorec Dimenzije 
kompetenc stopnja izobrazbe f M SD 

Levenov 
preizkus 

F p 

Učitelji 

Komunikacij-
ske in 

inovacijske 
kompetence 

Akademija (2 leti + diplomska naloga) 32 3,97 0,54 

2,206 0,09 
Visoka (3 leta + diplomska naloga) 10 4,30 0,33 
Univerzitetna (4 leta + diplomska naloga) 86 3,98 0,60 
Podiplomski študij 12 3,57 0,62 
Skupaj 140 3,97 0,59 

Profesionalno
-strokovne 

kompetence 

Akademija (2 leti + diplomska naloga) 32 4,45 0,42 

2,827 0,041 
Visoka (3 leta + diplomska naloga) 10 4,36 0,51 
Univerzitetna (4 leta + diplomska naloga) 86 4,52 0,45 
Podiplomski študij 12 4,18 0,69 
Skupaj 140 4,46 0,48 

Administrati-
vne in 

rezilientne 
kompetence 

Akademija (2 leti + diplomska naloga) 32 4,32 0,51 

0,579 0,63 
Visoka (3 leta + diplomska naloga) 10 4,48 0,36 
Univerzitetna (4 leta + diplomska naloga) 86 4,33 0,51 
Podiplomski študij 12 4,04 0,56 
Skupaj 140 4,31 0,51 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Akademija (2 leti + diplomska naloga) 32 2,67 0,75 

0,173 0,914 
Visoka (3 leta + diplomska naloga) 10 2,13 0,69 
Univerzitetna (4 leta + diplomska naloga) 86 2,57 0,82 
Podiplomski študij 12 2,33 0,83 
Skupaj 140 2,54 0,80 

 

Tabela 36: Tukey HSD ali Tamhane preizkus o razlikah v mnenju učiteljev o vplivih 

posameznih dejavnikov (kompetenc) na učiteljev poklic kot profesijo glede na stopnjo 

izobrazbe 

Vzorec Dimenzije 
kompetenc 

Vrsta 
post hoc 
preizkusa 

(i) stopnja 
izobrazbe: (j) stopnja izobrazbe: I - J p 

Učitelji 

Komunikacijske 
in inovacijske 
kompetence 

Tukey hsd 

Akademija (2 
leti + 
diplomska 
naloga) 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) -0,331 0,384 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,015 0,999 

Podiplomski študij 0,396 0,178 

Visoka (3 leta 
+ diplomska 
naloga) 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) 0,331 0,384 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) 0,316 0,353 

Podiplomski študij 0,72708 0,018 

Univerzitetna 
(4 leta + 
diplomska 
naloga) 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) 0,015 0,999 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) -0,316 0,353 

Podiplomski študij 0,411 0,096 

Podiplomski 
študij 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) -0,396 0,178 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) -0,72708 0,018 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,411 0,096 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

Tamhane 

Akademija (2 
leti + 
diplomska 
naloga) 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) 0,090 0,997 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,071 0,965 

Podiplomski študij 0,267 0,792 

Visoka (3 leta 
+ diplomska 
naloga) 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) -0,090 0,997 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,161 0,934 

Podiplomski študij 0,177 0,984 
Univerzitetna 
(4 leta + 
diplomska 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) 0,071 0,965 

Visoka (3 leta + diplomska 0,161 0,934 
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Vzorec Dimenzije 
kompetenc 

Vrsta 
post hoc 
preizkusa 

(i) stopnja 
izobrazbe: (j) stopnja izobrazbe: I - J p 

naloga) naloga) 
Podiplomski študij 0,338 0,551 

Podiplomski 
študij 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) -0,267 0,792 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) -0,177 0,984 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,338 0,551 

Administrativne 
in rezilientne 
kompetence 

Tukey 
HSD 

Akademija (2 
leti + 
diplomska 
naloga) 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) -0,160 0,816 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,005 1,000 

Podiplomski študij 0,281 0,356 

Visoka (3 leta 
+ diplomska 
naloga) 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) 0,160 0,816 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) 0,156 0,792 

Podiplomski študij 0,442 0,177 

Univerzitetna 
(4 leta + 
diplomska 
naloga) 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) 0,005 1,000 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) -0,156 0,792 

Podiplomski študij 0,286 0,260 

Podiplomski 
študij 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) -0,281 0,356 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) -0,442 0,177 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,286 0,260 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Tukey 
HSD 

Akademija (2 
leti + 
diplomska 
naloga) 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) 0,533 0,256 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) 0,093 0,943 

Podiplomski študij 0,333 0,606 

Visoka (3 leta 
+ diplomska 
naloga) 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) -0,533 0,256 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,440 0,353 

Podiplomski študij -0,200 0,936 

Univerzitetna 
(4 leta + 
diplomska 
naloga) 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) -0,093 0,943 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) 0,440 0,353 

Podiplomski študij 0,240 0,762 

Podiplomski 
študij 

Akademija (2 leti + diplomska 
naloga) -0,333 0,606 

Visoka (3 leta + diplomska 
naloga) 0,200 0,936 

Univerzitetna (4 leta + 
diplomska naloga) -0,240 0,762 

 

Zanimalo nas je tudi, ali se mnenja osnovnošolskih učiteljev, ravnateljev in staršev o vplivih 

različnih dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo razlikujejo glede na stopnjo izobrazbe. 

Pri ravnateljih se je izkazalo, da jih ima večina 7. stopnjo izobrazbe (4 leta in diplomska 

naloga), zato ni bilo možna primerjava z ostalimi stopnjami izobrazbe. Pri učiteljih pa se je 

pokazala statistično pomembna razlika v stališčih učiteljev, ki imajo narejeno visoko šolo (3 

leta in diplomsko nalogo), in učitelji, ki še študirajo na podiplomskem študiju (p = 0,018). 

Učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe (M = 4,30) so pripisali večjo prisotnost komunikacijskih in 
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inovacijskih kompetenc pri učiteljevem poklicnem delu kot njihovi kolegi, ki še študirajo na 

podiplomskem študiju (M = 3,57) (glej tabeli 35 in 36). 

Tabela 37: Levenov preizkus enakosti varianc o vplivih posameznih kompetenc (dejavnikov) 

na učiteljev poklic kot profesijo glede na stopnjo izobrazbe staršev 

 Vzorec Dimenzije 
kompetenc  stopnja izobrazbe F M Sd Levenov test 

F P 

Starši 

Komunikacijske 
in inovacijske 
kompetence 

Srednja šola ali 
manj 26 3,76 0,847 

2,328 0,104 6. stopnja 47 3,78 0,667 
7. stopnja ali več 11 3,17 1,172 
Skupaj 84 3,70 0,819 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

Srednja šola ali 
manj 26 3,92 0,954 

4,163 0,019 6. stopnja 47 4,08 0,663 
7. stopnja ali več 11 3,33 1,217 
Skupaj 84 3,93 0,870 

Administrativne 
in rezilientne 
kompetence 

Srednja šola ali 
manj 26 3,83 0,895 

2,141 0,124 6. stopnja 47 3,91 0,717 
7. stopnja ali več 11 3,53 1,194 
Skupaj 84 3,84 0,845 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Srednja šola ali 
manj 26 3,85 0,726 

2,743 0,07 6. stopnja 47 3,20 0,779 
7. stopnja ali več 11 2,91 1,230 
Skupaj 84 3,36 0,891 

 

Tabela 38: Tukey HSD ali Tamhane preizkus o razlikah v mnenju staršev o vplivih 

posameznih dejavnikov (kompetenc) na učiteljev poklic kot profesijo glede na stopnjo 

izobrazbe 

Vzorec Dimenzije kompetenc Vrsta post 
hoc preizkusa 

(I) stopnja 
izobrazbe (J) stopnja izobrazbe I - J p 

Starši 

Komunikacijske in 
inovacijske 
kompetence 

Tukey HSD 

Srednja šola ali 
manj 

6. stopnja -0,020 0,994 
7. stopnja ali več 0,594 0,105 

6. stopnja srednja šola ali manj 0,020 0,994 
7. stopnja ali več 0,614 0,064 

7. stopnja ali več srednja šola ali manj -0,594 0,105 
6. stopnja -0,614 0,064 

Profesionalno-
strokovne kompetence Tamhane 

Srednja šola ali 
manj 

6. stopnja -0,165 0,821 
7. stopnja ali več 0,588 0,435 

6. stopnja srednja šola ali manj 0,165 0,821 
7. stopnja ali več 0,754 0,200 

7. stopnja ali več srednja šola ali manj -0,588 0,435 
6. stopnja -0,754 0,200 

Administrativne in 
rezilientne kompetence Tukey HSD 

Srednja šola ali 
manj 

6. stopnja -0,084 0,912 
7. stopnja ali več 0,297 0,595 

6. stopnja srednja šola ali manj 0,084 0,912 
7. stopnja ali več 0,381 0,375 

7. stopnja ali več srednja šola ali manj -0,297 0,595 
6. stopnja -0,381 0,375 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence Tukey HSD 

Srednja šola ali 
manj 

6. stopnja 0,648 0,006 
7. stopnja ali več 0,937 0,007 

6. stopnja srednja šola ali manj -0,648 0,006 
7. stopnja ali več 0,289 0,556 

7. stopnja ali več srednja šola ali manj 0,937 0,007 
6. stopnja -0,289 0,556 

 

Pri starših so se pojavile statistično pomembne razlike glede na stopnjo izobrazbe med tistimi, 

ki imajo narejeno srednjo šolo ali manj (M = 3,85) in starši s 6. stopnjo izobrazbe (M = 3,20) 
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(p = 0,006). Starši z nižjo izobrazbo so mnenja, da so vodstveno-podjetniške kompetence bolj 

prisotne pri učiteljevem poklicnem delu kot tisti starši z višjo izobrazbo. Tudi starši s 7. 

stopnjo izobrazbe ali več (M = 2,91) se še v manjši meri strinjajo s slednjim v primerjavi s 

starši z nižjo izobrazbo, zato med njihovimi mnenji prihaja do statistično pomembnih razlik            

(p = 0,007) (glej tabeli 37 in 38). 

 

Tabela 39: Levenov preizkus enakosti varianc o vplivih posameznih kompetenc (dejavnikov) 

na učiteljev poklic kot profesijo glede na delovno mesto učiteljev 

Vzorec Dimenzije kompetenc  Delovno mesto F M Sd 
Levenov 
preizkus 
F P 

Učitelji 

Komunikacijske in 
inovacijske kompetence 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju 61 3,98 0,550 

0,283 0,75 Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 56 4,00 0,606 
Drugo: 23 3,86 0,637 
Skupaj 140 3,97 0,585 

Profesionalno-strokovne 
kompetence 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju 61 4,54 0,429 

3,107 0,05 Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 56 4,49 0,445 
Drugo: 23 4,20 0,600 
Skupaj 140 4,46 0,479 

Administrativne in 
rezilientne kompetence 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju 61 4,38 0,462 

2,596 0,08 Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 56 4,31 0,498 
Drugo: 23 4,14 0,620 
Skupaj 140 4,31 0,508 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju 61 2,64 0,773 

1,51 0,23 Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 56 2,45 0,870 
Drugo: 23 2,51 0,695 
Skupaj 140 2,54 0,801 

 

Tabela 40: Tukey HSD ali Tamhane preizkus o razlikah v mnenju učiteljev o vplivih 

posameznih dejavnikov (kompetenc) na učiteljev poklic kot profesijo glede na delovno mesto 

učiteljev 

Vzorec Dimenzije 
kompetenc 

Vrsta 
post hoc 
preizkusa 

(I) Delovno mesto: (J) Delovno mesto: I - J p 

Učitelji 

Komunikacijske 
in inovacijske 
kompetence 

Tukey 
hsd 

Razredni učitelj v 1. ali 
2. VI-obdobju 

Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju -0,014 0,991 
Drugo: 0,117 0,693 

Učitelj v 2. ali 3. VI-
obdobju 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju 0,014 0,991 
Drugo: 0,131 0,639 

Drugo: Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju -0,117 0,693 
Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju -0,131 0,639 

Profesionalno-
strokovne 
kompetence 

Tamhane 

Razredni učitelj v 1. ali 
2. VI-obdobju 

Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 0,059 0,852 
Drugo: 0,344 0,051 

Učitelj v 2. ali 3. VI-
obdobju 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju -0,059 0,852 
Drugo: 0,286 0,135 

Drugo: Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju -0,344 0,051 
Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju -0,286 0,135 

Administrativne 
in rezilientne 
kompetence 

Tukey 
HSD 

Razredni učitelj v 1. ali 
2. VI-obdobju 

Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 0,065 0,769 
Drugo: 0,232 0,149 

Učitelj v 2. ali 3. VI-
obdobju 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju -0,065 0,769 
Drugo: 0,168 0,375 

Drugo: Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju -0,232 0,149 
Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju -0,168 0,375 

Vodstveno-
podjetniške 
kompetence 

Tukey 
HSD 

Razredni učitelj v 1. ali 
2. VI-obdobju 

Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 0,187 0,421 
Drugo: 0,132 0,780 

Učitelj v 2. ali 3. VI-
obdobju 

Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju -0,187 0,421 
Drugo: -0,055 0,959 

Drugo: Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju -0,132 0,780 
Učitelj v 2. ali 3. VI-obdobju 0,055 0,959 
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V raziskavi nas je zanimalo, ali se mnenja osnovnošolskih učiteljev in ravnateljev o vplivih 

dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo razlikujejo glede na delovno mesto. Tudi tukaj ni 

bilo možno izračunati razlik med ravnatelji, ker so večinoma vsi označili, da so ravnatelji 

osnovnih šol, tako da primerjava ni bila možna. Pri učiteljih pa podatki niso pokazali 

statistično pomembnih razlik v njihovih stališčih do dejavnikov, ki opredeljujejo poklic 

učitelja kot profesije glede na delovno mesto (glej tabeli 39 in 40).  

 

Tabela 41: Levenov preizkus enakosti varianc o vplivih posameznih kompetenc (dejavnikov) 

na učiteljev poklic kot profesijo glede na strokovni naziv učiteljev in ravnateljev 

Vzorec Dimenzije kompetenc Strokovni naziv  f M SD Levenov preizkus 
F p 

Ravnatelji 

Komunikacijske in inovacijske kompetence 

Mentor 6 3,77 0,414 

1,425 0,25 Svetovalec 35 4,06 0,618 
Svetnik 22 3,98 0,559 
Skupaj 63 4,00 0,580 

Profesionalno-strokovne kompetence 

Mentor 6 4,20 0,310 

1,079 0,35 Svetovalec 35 4,38 0,520 
Svetnik 22 4,35 0,532 
Skupaj 63 4,35 0,504 

Administrativne in rezilientne kompetence 

Mentor 6 4,36 0,414 

0,165 0,85 Svetovalec 35 4,36 0,567 
Svetnik 22 4,08 0,565 
Skupaj 63 4,26 0,563 

Vodstveno-podjetniške kompetence 

Mentor 6 2,33 0,596 

1,394 0,26 Svetovalec 35 2,63 0,839 
Svetnik 22 2,52 1,027 
Skupaj 63 2,56 0,884 

Učitelji 

Komunikacijske in inovacijske kompetence 

Brez naziva 16 4,07 0,568 

0,083 0,97 
Mentor 34 3,84 0,573 
Svetovalec 80 4,00 0,596 
Svetnik 10 4,01 0,579 
Skupaj 140 3,97 0,585 

Profesionalno-strokovne kompetence 

Brez naziva 16 4,45 0,534 

2,331 0,08 
Mentor 34 4,49 0,379 
Svetovalec 80 4,45 0,505 
Svetnik 10 4,48 0,543 
Skupaj 140 4,46 0,479 

Administrativne in rezilientne kompetence 

Brez naziva 16 4,34 0,579 

0,782 0,51 
Mentor 34 4,35 0,465 
Svetovalec 80 4,32 0,507 
Svetnik 10 4,08 0,551 
Skupaj 140 4,31 0,508 

Vodstveno-podjetniške kompetence 

Brez naziva 16 2,73 1,056 

2,534 0,06 
Mentor 34 2,55 0,701 
Svetovalec 80 2,48 0,754 
Svetnik 10 2,73 1,063 
Skupaj 140 2,54 0,801 

 

Tabela 42: Tukey HSD-preizkus o razlikah v mnenju učiteljev in ravnateljev o vplivih 

posameznih dejavnikov (kompetenc) na učiteljev poklic kot profesijo glede na strokovni 

naziv učiteljev in ravnateljev 

Vzorec Dimenzije kompetenc 
Vrsta post 
hoc 
preizkusa 

(I) Strokovni 
naziv: 

(J) Strokovni 
naziv: I - J p 

Ravnatelji Komunikacijske in 
inovacijske kompetence Tukey hsd 

Mentor Svetovalec -0,286 0,511 
Svetnik -0,206 0,723 

Svetovalec Mentor 0,286 0,511 
Svetnik 0,080 0,87 
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Vzorec Dimenzije kompetenc 
Vrsta post 
hoc 
preizkusa 

(I) Strokovni 
naziv: 

(J) Strokovni 
naziv: I - J p 

 

  Svetnik Mentor 0,206 0,723 
Svetovalec -0,080 0,87 

Profesionalno-strokovne 
kompetence Tukey HSD 

Mentor Svetovalec -0,177 0,713 
Svetnik -0,145 0,81 

Svetovalec Mentor 0,177 0,713 
Svetnik 0,032 0,972 

Svetnik Mentor 0,145 0,81 
Svetovalec -0,032 0,972 

Administrativne in 
rezilientne kompetence Tukey HSD 

Mentor Svetovalec -0,001 1 
Svetnik 0,285 0,508 

Svetovalec Mentor 0,001 1 
Svetnik 0,286 0,149 

Svetnik Mentor -0,285 0,508 
Svetovalec -0,286 0,149 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence Tukey HSD 

Mentor Svetovalec -0,295 0,736 
Svetnik -0,182 0,898 

Svetovalec Mentor 0,295 0,736 
Svetnik 0,113 0,887 

Svetnik Mentor 0,182 0,898 
Svetovalec -0,113 0,887 

Učitelji 

Komunikacijske in 
inovacijske kompetence Tukey hsd 

Mentor 
Svetovalec -0,153 0,579 
Svetnik -0,171 0,85 
Brez naziva -0,228 0,574 

Svetovalec 
Mentor 0,153 0,579 
Svetnik -0,017 1 
Brez naziva -0,075 0,966 

Svetnik 
Mentor 0,171 0,85 
Svetovalec 0,017 1 
Brez naziva -0,058 0,995 

Brez naziva 
Mentor 0,228 0,574 
Svetovalec 0,075 0,966 
Svetnik 0,058 0,995 

Profesionalno-strokovne 
kompetence Tukey HSD 

Mentor 
Svetovalec 0,042 0,975 
Svetnik 0,014 1 
Brez naziva 0,044 0,99 

Svetovalec 
Mentor -0,042 0,975 
Svetnik -0,028 0,998 
Brez naziva 0,003 1 

Svetnik 
Mentor -0,014 1 
Svetovalec 0,028 0,998 
Brez naziva 0,030 0,999 

Brez naziva 
Mentor -0,044 0,99 
Svetovalec -0,003 1 
Svetnik -0,030 0,999 

Administrativne in 
rezilientne kompetence Tukey HSD 

Mentor 
Svetovalec 0,027 0,994 
Svetnik 0,265 0,473 
Brez naziva 0,004 1 

Svetovalec 
Mentor -0,027 0,994 
Svetnik 0,238 0,507 
Brez naziva -0,023 0,998 

Svetnik 
Mentor -0,265 0,473 
Svetovalec -0,238 0,507 
Brez naziva -0,260 0,584 

Brez naziva 
Mentor -0,004 1 
Svetovalec 0,023 0,998 
Svetnik 0,260 0,584 

Vodstveno-podjetniške 
kompetence Tukey HSD 

Mentor 
Svetovalec 0,070 0,974 
Svetnik -0,184 0,92 
Brez naziva -0,180 0,881 

Svetovalec 
Mentor -0,070 0,974 
Svetnik -0,254 0,782 
Brez naziva -0,250 0,668 

Svetnik 
Mentor 0,184 0,92 
Svetovalec 0,254 0,782 
Brez naziva 0,004 1 

Brez naziva 
Mentor 0,180 0,881 
Svetovalec 0,250 0,668 
Svetnik -0,004 1 
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Nadalje nas je zanimalo, ali so razlike med ravnatelji in učitelji glede na strokovni naziv. 

Tukey HSD preizkus ni pokazal nobenih statističnih razlik v mnenjih osnovnošolskih 

učiteljev in ravnateljev o vplivih dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo glede na 

strokovni naziv (glej tabeli 41 in 42).  

 

Razlik glede na zadovoljstvo z delom med učitelji in ravnatelji in njihovimi mnenji o vplivih 

dejavnikov na učiteljev poklic kot profesijo ni bilo možno izračunati, saj je večina ravnateljev 

in učiteljev zadovoljnih s svojim delom in bi se jih več kot 80 % ponovno odločilo za 

učiteljski poklic. 

 

3.2.8 Motivacijski dejavniki izbire učiteljskega poklica 

V raziskavi nas je najprej zanimalo, zakaj se učitelji in ravnatelji odločijo za učiteljski poklic. 

Kot nam je znano, je izbira poklica ena najbolj zahtevnih odločitev v življenju posameznika. 

Ker pa učiteljski poklic zahteva neposredno delo z otroki, jih v zahtevnem obdobju oblikuje 

in pripravlja mlade posameznike na življenje. Zato je še kako pomembno, da se za učiteljski 

poklic odločijo posamezniki, ki želijo poučevati in delati z otroki.  

Učiteljem in ravnateljem smo ponudili 25 trditev, ki vplivajo na odločitev ljudi za učiteljski 

poklic. Anketiranci so se do njih opredelili na 5-stopenjski skali, kjer je pomenilo: 

1 − ni vplivalo,  

2 – je malo vplivalo, 

3 – je srednje močno vplivalo, 

4 – je močno vplivalo, 

5 − je zelo močno vplivalo. 
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Tabela 43: Frekvenčna porazdelitev mnenj ravnateljev glede vplivov motivacijskih 

dejavnikov na izbiro učiteljskega poklica 
TRDITVE f 

 f (%) 
Stopnja vplivanja 

Skupaj  RAVNATELJI 1 2 3 4 5 

Želja delati z otroki in mladostniki. 
F 1  0 10 30 22 63 
f (%) 1,6  0,0 15,9 47,6 34,9 100,0 

Pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe. F 5 6 25 20 7 63 
f (%) 7,9 9,5 39,7 31,7 11,1 100,0 

Biti zgled otrokom in mladostnikom. 
F 1 6 15 24 17 63 
f (%) 1,6 9,5 23,8 38,1 27,0 100,0 

Priložnost uporabiti in razviti vse svoje sposobnosti. 
F 1 1 10 23 28 63 
f (%) 1,6 1,6 15,9 36,5 44,4 100,0 

Status učiteljskega poklica v družbi. 
F 16 23 22 2  0 63 
f (%) 25,4 36,5 34,9 3,2  0,0 100,0 

Možnosti zaposlitve. F 12 10 19 17 5 63 
f (%) 19,0 15,9 30,2 27,0 7,9 100,0 

Želja posnemati zgledne učitelje. 
F 10 8 17 20 8 63 
f (%) 15,9 12,7 27,0 31,7 12,7 100,0 

Ugodni delovni pogoji (počitnice, delovni čas). 
F 23 22 13 5  0 63 
f (%) 36,5 34,9 20,6 7,9  0,0 100,0 

Želja poučevati. 
F 1 1 7 17 37 63 
f (%) 1,6 1,6 11,1 27,0 58,7 100,0 

Nisem se uspel/-a vpisati kam drugam. F 55 4 4    0 63 
f (%) 87,3 6,3 6,3    0,0 100,0 

Vseživljenjsko učenje. 
F 11 5 19 20 8 63 
f (%) 17,5 7,9 30,2 31,7 12,7 100,0 

Vpliv prijateljev. 
F 40 18 4 1  0 63 
f (%) 63,5 28,6 6,3 1,6  0,0 100,0 

Ker je to »nesebičen« poklic. 
F 29 11 11 9 3 63 
f (%) 46,0 17,5 17,5 14,3 4,8 100,0 

To je zame pravi poklic. F 2 2 9 15 35 63 
f (%) 3,2 3,2 14,3 23,8 55,6 100,0 

Biti drugačen učitelj, kot so bili moji učitelji. 
F 14 11 20 12 6 63 
f (%) 22,2 17,5 31,7 19,0 9,5 100,0 

Poučevanje je koristno delo za razvoj celotne družbe. 
F 5 8 14 25 11 63 
f (%) 7,9 12,7 22,2 39,7 17,5 100,0 

Poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja iz dela. 
F 4 4 8 31 16 63 
f (%) 6,3 6,3 12,7 49,2 25,4 100,0 

Naključje. F 50 5 4 3 1 63 
f (%) 79,4 7,9 6,3 4,8 1,6 100,0 

Finančna varnost po upokojitvi. 
F 46 10 7  0  0 63 
f (%) 73,0 15,9 11,1  0,0  0,0 100,0 

Vedno prisotna želja za ta poklic. 
F 4 6 6 22 25 63 
f (%) 6,3 9,5 9,5 34,9 39,7 100,0 

Dober osebni dohodek. 
F 33 16 12 2  0 63 
f (%) 52,4 25,4 19,0 3,2  0,0 100,0 

Nizke ocene in rezultati v srednji šoli. F 59 2 1 1  0 63 
f (%) 93,7 3,2 1,6 1,6  0,0 100,0 

Poučevanje je stimulativen in kreativen poklic. 
F 3 3 15 28 14 63 
f (%) 4,8 4,8 23,8 44,4 22,2 100,0 

Možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. 
F 32 19 9 2 1 63 
f (%) 50,8 30,2 14,3 3,2 1,6 100,0 

Želja staršev. 
F 57 2 2 2  0 63 
f (%) 90,5 3,2 3,2 3,2  0,0 100,0 
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Tabela 44: Frekvenčna porazdelitev mnenj učiteljev glede vplivov motivacijskih dejavnikov 

na izbiro učiteljskega poklica 
TRDITVE f Stopnja vplivanja 

Skupaj UČITELJI f (%) 1 2 3 4 5 

Želja delati z otroki in mladostniki. 
f 7 5 19 43 66 140 
f (%) 5,0 3,6 13,6 30,7 47,1 100,0 

Pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe. f 22 23 43 34 18 140 
f (%) 15,7 16,4 30,7 24,3 12,9 100,0 

Biti zgled otrokom in mladostnikom. 
f 9 9 23 52 47 140 
f (%) 6,4 6,4 16,4 37,1 33,6 100,0 

Priložnost uporabiti in razviti vse svoje sposobnosti. 
f 3 8 23 56 50 140 
f (%) 2,1 5,7 16,4 40,0 35,7 100,0 

Status učiteljskega poklica v družbi. 
f 47 43 39 8 3 140 
f (%) 33,6 30,7 27,9 5,7 2,1 100,0 

Možnosti zaposlitve. f 30 37 35 25 13 140 
f (%) 21,4 26,4 25,0 17,9 9,3 100,0 

Želja posnemati zgledne učitelje. 
f 15 30 31 34 30 140 
f (%) 10,7 21,4 22,1 24,3 21,4 100,0 

Ugodni delovni pogoji (počitnice, delovni čas). 
f 48 46 31 13 2 140 
f (%) 34,3 32,9 22,1 9,3 1,4 100,0 

Želja poučevati. 
f 3 6 12 39 80 140 
f (%) 2,1 4,3 8,6 27,9 57,1 100,0 

Nisem se uspel/-a vpisati kam drugam. f 128 9 2 1  0 140 
f (%) 91,4 6,4 1,4 0,7  0,0 100,0 

Vseživljenjsko učenje. 
f 16 21 35 44 24 140 
f (%) 11,4 15,0 25,0 31,4 17,1 100,0 

Vpliv prijateljev. 
f 99 26 10 5  0 140 
f (%) 70,7 18,6 7,1 3,6  0,0 100,0 

Ker je to "nesebičen" poklic. 
f 39 33 34 24 10 140 
f (%) 27,9 23,6 24,3 17,1 7,1 100,0 

To je zame pravi poklic. f 4 6 23 30 77 140 
f (%) 2,9 4,3 16,4 21,4 55,0 100,0 

Biti drugačen učitelj, kot so bili moji učitelji. 
f 32 31 40 24 13 140 
f (%) 22,9 22,1 28,6 17,1 9,3 100,0 

Poučevanje je koristno delo za razvoj celotne družbe. 
f 8 23 27 46 36 140 
f (%) 5,7 16,4 19,3 32,9 25,7 100,0 

Poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja iz dela. 
f 5 10 25 47 53 140 
f (%) 3,6 7,1 17,9 33,6 37,9 100,0 

Naključje. f 107 18 8 5 2 140 
f (%) 76,4 12,9 5,7 3,6 1,4 100,0 

Finančna varnost po upokojitvi. 
f 107 16 13 2 2 140 
f (%) 76,4 11,4 9,3 1,4 1,4 100,0 

Vedno prisotna želja za ta poklic. 
f 11 14 20 34 61 140 
f (%) 7,9 10,0 14,3 24,3 43,6 100,0 

Dober osebni dohodek. 
f 85 29 21 5  0 140 
f (%) 60,7 20,7 15,0 3,6  0,0 100,0 

Nizke ocene in rezultati v srednji šoli. f 129 7 4 0   0 140 
f (%) 92,1 5,0 2,9 0,0   0,0 100,0 

Poučevanje je stimulativen in kreativen poklic. 
f 6 18 34 51 31 140 
f (%) 4,3 12,9 24,3 36,4 22,1 100,0 

Možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. 
f 76 29 24 9 2 140 
f (%) 54,3 20,7 17,1 6,4 1,4 100,0 

Želja staršev. 
f 114 19 6 1  0 140 
f (%) 81,4 13,6 4,3 0,7  0,0 100,0 
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Tabela 45: Opisne statistike motivacijskih dejavnikov izbire učiteljskega poklica pri 

ravnateljih in učiteljih 

TRDITVE 
VZOREC 

Ravnatelji Učitelji 
R10 M SD R M SD 

1. Želja delati z otroki in mladostniki. 4 4,14 0,8 3 4,11 1,015 
2. Pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe. 10 3,29 1,054 12 3,02 1,249 
3. Biti zgled otrokom in mladostnikom. 7 3,79 1,003 7 3,85 1,15 
4. Priložnost uporabiti in razviti vse svoje sposobnosti. 3 4,21 0,883 4 4,01 0,974 
5. Status učiteljskega poklica v družbi. 15 2,16 0,846 16 2,12 1,014 
6. Možnosti zaposlitve. 13 2,89 1,233 14 2,67 1,255 
7. Želja posnemati zgledne učitelje. 12 3,13 1,264 11 3,24 1,302 
8. Ugodni delovni pogoji (počitnice, delovni čas). 17 2 0,95 17 2,11 1,03 
9. Želja poučevati. 1  4,4 0,871 1  4,34 0,957 
10. Nisem se uspel/-a vpisati kam drugam. 24 1,19 0,535 24 1,11 0,417 
11. Vseživljenjsko učenje. 11 3,14 1,268 10 3,28 1,241 
12. Vpliv prijateljev. 20 1,46 0,692 20 1,44 0,779 
13. Ker je to "nesebičen" poklic. 16 2,14 1,281 15 2,52 1,261 
14. To je zame pravi poklic. 2 4,25 1,031 2 4,21 1,051 
15. Biti drugačen učitelj, kot so bili moji učitelji. 14 2,76 1,266 13 2,68 1,26 
16. Poučevanje je koristno delo za razvoj celotne družbe. 9 3,46 1,162 9 3,56 1,201 
17. Poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja iz dela. 6 3,81 1,09 5 5 1,082 
18. Naključje. 21 1,41 0,927 21 1,41 0,864 
19. Finančna varnost po upokojitvi. 22 1,38 0,682 22 1,4 0,829 
20. Vedno prisotna želja za ta poklic. 5 3,92 1,209 6 3,86 1,295 
21. Dober osebni dohodek. 19 1,73 0,884 19 1,61 0,87 
22. Nizke ocene in rezultati v srednji šoli. 25 1,11 0,479 25 1,11 0,392 
23. Poučevanje je stimulativen in kreativen poklic. 8 3,75 1,015 8 3,59 1,099 
24. Možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. 18 1,75 0,933 18 1,8 1,033 
25. Želja staršev. 23 1,19 0,644 23 1,24 0,561 

 

Iz tabele 44 in pregleda rangov je razvidno, kateri so najpomembnejši razlogi za odločitev za 

poklic učitelja. Tako pri učiteljih (M = 4,34) kot pri ravnateljih (M = 4,4) je na prvem mestu 

želja poučevati, sledi to je zame pravi poklic. Na tretjem mestu je za učitelje želja delati z 

otroki in mladostniki, na četrtem pa priložnost uporabiti in razviti vse svoje sposobnosti. 

Ravnatelji pa so višji vpliv prisodili priložnosti uporabiti in razviti vse svoje sposobnosti. 

Tako je pri njih na četrtem mestu dejavnik želja delati z otroki in mladostniki. Omenjeni 

dejavniki imajo aritmetično sredino nad 4. Tako kot v nekaterih drugih raziskavah (glej 

Cencič, 2000; Cencič in Čagran, 2002) je tudi v našem primeru zelo močno vplivala na 

poklicno odločitev notranja poklicanost (želja poučevati, to je zame pravi poklic, želja delati z 

otroki in mladostniki). Pri teh dejavnikih tudi ni bistvene razlike med odgovori ravnateljev in 

učiteljev. Tudi Korthagen (2009) ugotavlja, da so mnogi postali učitelji, ker so čutili neko 

notranje poslanstvo. Vendar izpostavlja, da osebne cilje in pripadnost učiteljev zatrejo pritiski 

organizacije, še bolj pa premajhna podpora, ki bi jim jo morali nuditi ravnatelji (in bližnji 

                                                
10 Pomen okrajšave: R – rang. 
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sodelavci), da bi lahko svoje notranje poslanstvo spremenili v konkretno vedenje v posebnem 

okolju. Poudarimo naj, da je pri naši raziskavi na prvem mestu želja poučevati, medtem ko je 

pri drugih raziskavah najvišje ovrednoten razlog želja delati z otroki. Zelo močno strinjanje je 

tudi pri trditvi, da na odločitev za poklic vpliva možnost uporabiti in razviti vse svoje 

sposobnosti. S slednjim razlogom se bolj strinjajo ravnatelji (M =  4,21) kot pa učitelji (M = 

4,01).  

 

Tudi pri najmanj pomembnih razlogih, ki vplivajo na poklicno odločitev, se naši dobljeni 

rezultati ujemajo z razlogi tujih raziskav (glej Cencič, 2000). Razlogi kažejo, da nizke ocene 

in rezultati v srednji šoli niso vplivali na odločitev učiteljev in ravnateljev za njihov poklic (M 

= 1,11). Tudi zato, ker se se bi uspeli vpisati drugam, niso pristali v učiteljskem poklicu. Želja 

staršev prav tako ni vplivala na njihovo odločitev za poklic. Pri učiteljski profesiji anketirance 

tudi niso mikali ekonomski razlogi (finančna varnost po upokojitvi, dober osebni dohodek ali 

možnost zaposlitve v drugih poklicih). Podatki kažejo, da učitelji in ravnatelji niso naključno 

pristali v svojem poklicu, kot tudi, da prijatelji niso vplivali na njihovo izbiro poklica.  

 

Pri trditvi, da pomembnost fakultetne izobrazbe vpliva na poklicno odločitev, je zaslediti 

manjše odstopanje med odgovori učiteljev in ravnateljev, saj se s trditvijo nekoliko bolj 

strinjajo ravnatelji (M = 3,29) kot učitelji (M = 3,02). 

 

Z razlogom, ker je to ”nesebičen” poklic, pa se nekoliko bolj strinjajo učitelji (M = 2,52) kot 

ravnatelji (M = 2,14), čeprav je pri obeh opaziti zelo nizko strinjanje. 

 

Glede na dobljene rezultate smo lahko zadovoljni, da v učiteljski poklic vstopajo posamezniki 

z ustreznimi motivacijskimi razlogi. Zagotovo pa se v množici učiteljev najde tudi kakšen, ki 

se znajde v učiteljski profesiji po naključju. Upamo lahko, da tisti učitelj začuti ta poklic in 

uspešno opravlja to poslanstvo. 

 

3.2.8.1 Razlike med učiteljevim pojmovanjem profesije in stopnjo njegovega 

profesionalnega razvoja ter odločitvijo učiteljev za poklic 

V raziskavi nas je še zanimalo, ali se učitelji z različnimi pojmovanji pedagoškega poklica kot 

profesije statistično pomembno razlikujejo v razlogih za odločitev za poklic. Nadalje nas je 
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zanimalo, ali obstajajo razlike med stopnjo učiteljevega profesionalnega razvoja in njihovim 

razlogom za odločitev za poklic. 

 

Ker je bilo motivacijskih dejavnikov za izbiro učiteljskega poklica kar 25, smo te 

spremenljivke s pomočjo faktorske analize glavnih osi združili v pet faktorjev. 

 

Ohraniti smo želeli čim več spremenljivk, zato smo izločili samo eno spremenljivko (Ker je to 

”nesebičen” poklic.) zaradi nizke vrednosti komunalitete. Tako smo iz 24 spremenljivk dobili 

pet faktorjev, ki imajo lastno vrednost nad 1 (glej graf 11). 5 faktorjev v našem primeru 

pojasni 44,33 % skupne variance. Prvi dejavnik razloži 21,01 % variance, po rotaciji pa 15,20 

% variance. Drugi razloži 12,24 %, po rotaciji pa 9,63 % variance. Tretji faktor pojasni 4,73 

%, po rotaciji pa 9,40 % variance. Četrti faktor pojasni 3,21 % variance, po rotaciji pa 5,39 %. 

In peti faktor pojasni 3,14 % variance, po rotaciji pa 4,70 %.  

 
Graf 8: Mnenja  učiteljev, ravnateljev do motivacijskih dejavnikov izbire poklica − diagram 

lastnih vrednosti 

Rezultati so nas pripeljali do naslednje klasifikacije motivacijskih dejavnikov za odločitev za 

učiteljski poklic:  

• Notranja poklicanost: vedno prisotna želja za ta poklic; želja poučevati; želja delati z 

otroki in mladostniki; naključje (ima negativno vrednost); to je zame pravi poklic; 

želja posnemati zgledne učitelje. 

• Socialno-ekonomska korist: status učiteljskega poklica v družbi; možnosti 

zaposlitve; dober osebni dohodek; ugodni delovni pogoji (počitnice, delovni čas); 

finančna varnost po upokojitvi; želja staršev; vpliv prijateljev. 
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• Altruistični cilji in osebnostna rast: poučevanje je koristno delo za razvoj celotne 

družbe; vseživljenjsko učenje; poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja iz dela; 

poučevanje je stimulativen in kreativen poklic; biti drugačen učitelj, kot so bili moji 

učitelji; možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. 

• Aspiracije: pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe; biti zgled otrokom in 

mladostnikom; priložnost uporabiti in razviti vse svoje sposobnosti. 

• Alternativni cilji: nisem se uspel/-a vpisati kam drugam; nizke ocene in rezultati v 

srednji šoli. 

Prikazana faktorska rešitev se v manjši meri razlikuje od tiste, do katere sta prišli M. Cencič 

in B. Čagran (2002). Pri faktorju socialno-ekonomske koristi sta se uvrstila dejavnika želja 

staršev in vpliv prijateljev. To lahko razložimo tudi na način, da so starši in prijatelji želeli 

zagotoviti svojim bližnjim varno prihodnost s socialno-ekonomskega vidika, kar bi jim 

učiteljski poklic lahko zagotovil. Tretji faktor smo poimenovali altruistični cilji in osebnostna 

rast, saj prihodnji učitelji pričakujejo, da se bodo lahko vseživljenjsko učili, da jim bo delo 

zagotavljalo zadovoljstvo, da bodo lahko drugačni učitelji ipd. Lahko bi rekli, da gre deloma 

za samouresničevanje, tako kot pri raziskavi M. Cencič in B. Čagran (2002), ki sta temeljni 

motivacijski dejavnik poimenovali vplivanje in samouresničevanje. Četrti faktor smo 

poimenovali samo aspiracije, kar pomeni, da je bil razlog za odločitev za učiteljski poklic 

prizadevanje za nekaj (npr. imeti fakultetno izobrazbo, biti dober zgled ipd.). Ostala faktorja 

sta se izoblikovala tako kot pri raziskavi Cencičeve in Čagranove. 
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Tabela 46: Dejavniki, ki vplivajo na odločitev za učiteljski poklic − faktorske uteži po 

pravokotni rotaciji 

DEJAVNIKI 

Faktorji 

Notranja 
poklicanost 

Socaialno-
ekonomska 

korist 

Altruistični 
cilji in 

osebnostna 
rast 

Aspiracije Alternativni 
cilji 

Vedno prisotna želja za ta poklic. 0,77 0,04 0,06 -0,02 -0,10 
Želja poučevati. 0,76 -0,05 0,20 0,02 0,00 
Želja delati z otroki in mladostniki. 0,67 -0,09 0,15 0,19 0,04 
Naključje. -0,65 0,22 -0,06 -0,22 0,15 
To je zame pravi poklic. 0,62 0,01 0,33 -0,11 -0,07 
Želja posnemati zgledne učitelje. 0,58 0,18 0,19 0,07 -0,19 
Status učiteljskega poklica v družbi. 0,21 0,66 -0,03 0,37 0,02 
Možnosti zaposlitve. -0,16 0,65 0,01 0,27 -0,02 
Dober osebni dohodek. 0,10 0,60 0,20 0,04 0,11 
Ugodni delovni pogoji (počitnice, del. čas). 0,10 0,56 0,10 0,22 0,06 
Finančna varnost po upokojitvi. 0,01 0,49 0,13 -0,10 0,42 
Želja staršev. -0,11 0,33 0,05 -0,13 0,17 
Vpliv prijateljev. -0,10 0,32 0,12 -0,08 0,08 
Poučevanje je koristno delo za razvoj celotne 
družbe. 0,24 0,11 0,75 0,15 0,11 

Vseživljenjsko učenje. 0,17 0,06 0,61 0,13 0,07 
Poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja 
iz dela. 0,42 0,07 0,56 0,07 -0,06 

Poučevanje je stimulativen in kreativen 
poklic. 0,24 0,02 0,50 0,05 -0,17 

Biti drugačen učitelj, kot so bili moji učitelji. 0,14 0,15 0,39 0,02 0,02 
Možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. -0,15 0,20 0,37 -0,01 0,14 
Pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe. -0,04 0,32 0,11 0,60 0,17 
Biti zgled otrokom in mladostnikom. 0,54 0,00 0,29 0,56 -0,07 
Priložnost uporabiti in razviti vse svoje 
sposobnosti. 0,35 0,06 0,27 0,43 0,05 

Nisem se uspel/-a vpisati kam drugam. -0,12 0,08 -0,04 0,10 0,68 
Nizke ocene in rezultati v srednji šoli. -0,08 0,21 0,06 0,05 0,52 

 

Tabela 47: t-test za preverjanje razlik med učiteljevim pojmovanjem profesije in odločitvijo 

učiteljev za poklic  

FAKTORJI Ali je učiteljski poklic 
profesija? f M SD 

Levenov preizkus enakosti 
varianc 

t-preizkus enakosti 
povprečij 

F p t g p 

Notranja poklicanost DA 108 4,04 0,83 0,346 0,557 -0,491 135 0,625 NE 29 4,13 0,82 
Socaialno-ekonomska 
korist 

DA 108 1,82 0,57 0,299 0,586 0,454 135 0,651 NE 29 1,76 0,62 
Altruistični cilji in 
osebnostna rast 

DA 108 3,14 0,80 6,69 0,011 -0,356 135 0,723 NE 29 3,19 0,59 

Aspiracije DA 108 3,62 0,85 0,113 0,737 -0,64 135 0,523 NE 29 3,74 0,91 

Alternativni cilji DA 108 1,10 0,27 3,149 0,078 -0,742 135 0,459 NE 29 1,16 0,54 

 

Ugotovili smo, da med učiteljevim pojmovanjem profesije in odločitvijo učiteljev za poklic ni 

statistično pomembnih razlik (glej tabelo 46).  
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Tabela 48: Levenov preizkus enakosti varianc za ugotavljanje razlik med leti delovnih 

izkušenj in odločitvijo učiteljev za poklic 

FAKTORJI Leta delovnih izkušenj f M SD Levenov preizkus 
F p 

Notranja poklicanost 

Manj kot 7 let 12 3,88 0,61 

0,48 0,697 
7−18 let 47 4,08 0,86 
19−30 let 52 4,15 0,78 
30−40 let 29 3,94 0,92 
Total 140 4,06 0,82 

Socaialno-ekonomska korist 

Manj kot 7 let 12 1,89 0,57 

0,629 0,598 
7−18 let 47 1,85 0,64 
19−30 let 52 1,73 0,52 
30−40 let 29 1,80 0,59 
Total 140 1,80 0,58 

Altruistični cilji in osebnostna rast 

Manj kot 7 let 12 3,64 0,77 

0,057 0,982 
7−18 let 47 3,09 0,75 
19−30 let 52 3,18 0,75 
30−40 let 29 2,97 0,72 
Total 140 3,14 0,76 

Aspiracije 

Manj kot 7 let 12 3,78 0,66 

1,212 0,308 
7−18 let 47 3,71 0,80 
19−30 let 52 3,65 0,88 
30−40 let 29 3,39 0,98 
Total 140 3,63 0,86 

Alternativni cilji 

Manj kot 7 let 12 1,08 0,29 

0,545 0,652 
7−18 let 47 1,13 0,32 
19−30 let 52 1,09 0,38 
30−40 let 29 1,14 0,32 
Total 140 1,11 0,34 

 

 

Tabela 49: Tukey HSD-preizkus za primerjavo med leti delovnih izkušenj z odločitivjo 

učiteljev za poklic 

FAKTORJI (I) Leta delovnih izkušenj v šolstvu: (J) Leta delovnih izkušenj 
v šolstvu: I - J p 

Notranja poklicanost 

Manj kot 7 let 
7−18 let -0,207 0,866 
19−30 let -0,276 0,725 
30−40 let -0,062 0,996 

7−18 let 
Manj kot 7 let 0,207 0,866 
19−30 let -0,069 0,976 
30−40 let 0,145 0,880 

19−30 let 
Manj kot 7 let 0,276 0,725 
7−18 let 0,069 0,976 
30−40 let 0,214 0,679 

30−40 let 
Manj kot 7 let 0,062 0,996 
7−18 let -0,145 0,880 
19−30 let -0,214 0,679 

Socaialno-ekonomska korist 

Manj kot 7 let 
7−18 let 0,042 0,996 
19−30 let 0,165 0,812 
30−40 let 0,090 0,969 

7−18 let 
Manj kot 7 let -0,042 0,996 
19−30 let 0,123 0,718 
30−40 let 0,048 0,985 

19−30 let 
Manj kot 7 let -0,165 0,812 
7−18 let -0,123 0,718 
30−40 let -0,075 0,944 

30−40 let 
Manj kot 7 let -0,090 0,969 
7−18 let -0,048 0,985 
19−30 let 0,075 0,944 

Altruistični cilji in osebnostna rast 

Manj kot 7 let 
7−18 let 0,554 0,103 
19−30 let 0,456 0,228 
30−40 let 0,673 0,046 

7−18 let 
Manj kot 7 let -0,554 0,103 
19−30 let -0,098 0,915 
30−40 let 0,120 0,905 
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FAKTORJI (I) Leta delovnih izkušenj v šolstvu: (J) Leta delovnih izkušenj 
v šolstvu: I - J p 

19−30 let 
Manj kot 7 let -0,456 0,228 
7−18 let 0,098 0,915 
30−40 let 0,217 0,591 

30−40 let 
Manj kot 7 let -0,673 0,046 
7−18 let -0,120 0,905 
19−30 let -0,217 0,591 

Aspiracije 

Manj kot 7 let 
7−18 let 0,069 0,995 
19−30 let 0,124 0,969 
30−40 let 0,387 0,557 

7−18 let 
Manj kot 7 let -0,069 0,995 
19−30 let 0,055 0,989 
30−40 let 0,318 0,400 

19−30 let 
Manj kot 7 let -0,124 0,969 
7−18 let -0,055 0,989 
30−40 let 0,263 0,551 

30−40 let 
Manj kot 7 let -0,387 0,557 
7−18 let -0,318 0,400 
19−30 let -0,263 0,551 

Alternativni cilji 

Manj kot 7 let 
7−18 let -0,044 0,978 
19−30 let -0,003 1,000 
30−40 let -0,055 0,967 

7−18 let 
Manj kot 7 let 0,044 0,978 
19−30 let 0,041 0,933 
30−40 let -0,010 0,999 

19−30 let 
Manj kot 7 let 0,003 1,000 
7−18 let -0,041 0,933 
30−40 let -0,051 0,916 

30−40 let 
Manj kot 7 let 0,055 0,967 
7−18 let 0,010 0,999 
19−30 let 0,051 0,916 

 

Prav tako nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med stopnjo učiteljevega profesionalnega 

razvoja (leta delovnih izkušenj) in odločitvijo učiteljev za poklic. Tukey HSD preizkus je 

pokazal statistično pomembno razliko med učitelji z manj kot 7 let delovnih izkušenj (M = 

3,64) in učitelji s 30 do 40 let delovnih izkušenj (M = 2,97). Učitelji z manj leti delovnih 

izkušenj so pripisali večji vpliv altruističnim ciljem in osebnosti rasti (poučevanje je koristno 

delo za razvoj celotne družbe, vseživljenjsko učenje, poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki 

izhaja iz dela, poučevanje je stimulativen in kreativen poklic, biti drugačen učitelj, kot so bili 

moji učitelji, možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih) kot njihovi kolegi z veliko let 

delovnih izkušenj (glej priogi 47 in 48). 
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3.2.9 Mnenje učiteljev, ravnateljev, staršev in učencev o vplivih različnih 

dejavnikov na ugled učiteljskega poklica 

Učiteljem, ravnateljem, učencem in staršem smo zastavili enake trditve v povezavi z ugledom 

učiteljskega poklica, do katerih so se morali opredeliti s stopnjo strinjanja: 

1 – nikakor se ne strinjam, 

2 – v glavnem se ne strinjam, 

3 – delno se strinjam, 

4 – v glavnem se strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam.  

 

Zanimalo nas je, ali obstajajo statistično pomembne razlike med mnenji osnovnošolskih 

učiteljev in ravnateljev, staršev ter učencev glede na dejavnike, ki vplivajo na ugled 

učiteljskega poklica. 

 

Tabela 50: Frekvenčna porazdelitev mnenj ravnateljev glede vpliva različnih dejavnikov na 

ugled pedagoškega poklica 
TRDITVE  f 

f (%) 
Stopnja strinjanja 

Skupaj  RAVNATELJI 1 2 3 4 5 

Poučevanje je pomembna družbena funkcija. f 0 0 4 14 45 63 
f (%) 0,0 0,0 6,3 22,2 71,4 100,0 

Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na ugled 
učiteljskega poklica. 

f  0 2 2 10 49 63 
f (%)  0,0 3,2 3,2 15,9 77,8 100,0 

Medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f  0  0 7 19 37 63 
f (%)  0,0  0,0 11,1 30,2 58,7 100,0 

Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz spoštovanja 
učiteljskega poklica. 

f 4 4 20 22 13 63 
f (%) 6,3 6,3 31,7 34,9 20,6 100,0 

Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na razumevanje 
poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f  0 1 15 31 16 63 
f (%)  0,0 1,6 23,8 49,2 25,4 100,0 

Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica.  

f 4 4 17 27 11 63 
f (%) 6,3 6,3 27,0 42,9 17,5 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji ugled ima poklic. 
f 17 17 16 9 4 63 
f (%) 27,0 27,0 25,4 14,3 6,3 100,0 

Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. 
f 16 21 22 4  0 63 
f (%) 25,4 33,3 34,9 6,3  0,0 100,0 

Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva na 
pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti. 

f 31 16 4 3 9 63 
f (%) 49,2 25,4 6,3 4,8 14,3 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je plačano. 
f 35 20 8    0 63 
f (%) 55,6 31,7 12,7    0,0 100,0 
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Tabela 51: Frekvenčna porazdelitev mnenj učiteljev glede vpliva različnih dejavnikov na 

ugled pedagoškega poklica 
TRDITVE f 

f (%) 
Stopnja strinjanja 

Skupaj UČITELJI 1 2 3 4 5 

Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 
f 2 3 9 42 84 140 
f (%) 1,4 2,1 6,4 30,0 60,0 100,0 

Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na ugled 
učiteljskega poklica. 

f  0 2 11 41 86 140 
f (%)  0,0 1,4 7,9 29,3 61,4 100,0 

Medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f  0 2 7 54 77 140 
f (%)  0,0 1,4 5,0 38,6 55,0 100,0 

Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz spoštovanja 
učiteljskega poklica. 

f 5 10 34 51 40 140 
f (%) 3,6 7,1 24,3 36,4 28,6 100,0 

Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na razumevanje 
poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f  0 4 33 56 47 140 
f (%)  0,0 2,9 23,6 40,0 33,6 100,0 

Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica.  

f 7 19 53 39 22 140 
f (%) 5,0 13,6 37,9 27,9 15,7 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji ugled ima poklic. 
f 32 46 39 15 8 140 
f (%) 22,9 32,9 27,9 10,7 5,7 100,0 

Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. 
f 40 50 43 6 1 140 
f (%) 28,6 35,7 30,7 4,3 0,7 100,0 

Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva na 
pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti. 

f 53 49 11 14 13 140 
f (%) 37,9 35,0 7,9 10,0 9,3 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je plačano. f 72 43 18 5 2 140 
f (%) 51,4 30,7 12,9 3,6 1,4 100,0 

 
Tabela 52: Frekvenčna porazdelitev mnenj staršev glede vpliva različnih dejavnikov na ugled 

pedagoškega poklica 
TRDITVE f Stopnja strinjanja 

Skupaj 
STARŠI f (%) 1 2 3 4 5 

Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 
f  2  1  6  29  46  84 
f (%)  2,4 1,2   7,1 34,5  54,8   100 

Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na ugled 
učiteljskega poklica. 

f 2  0 10 29 43 84 
f (%) 2,4  0,0 11,9 34,5 51,2 100,0 

Medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f 2 1 8 30 43 84 
f (%) 2,4 1,2 9,5 35,7 51,2 100,0 

Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz spoštovanja 
učiteljskega poklica. 

f 3 2 14 27 38 84 
f (%) 3,6 2,4 16,7 32,1 45,2 100,0 

Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na razumevanje 
poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f 1 1 20 35 27 84 
f (%) 1,2 1,2 23,8 41,7 32,1 100,0 

Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica.  

f 4 10 24 29 17 84 
f (%) 4,8 11,9 28,6 34,5 20,2 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji ugled ima poklic. f 10 20 28 18 8 84 
f (%) 11,9 23,8 33,3 21,4 9,5 100,0 

Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. 
f 6 17 36 17 8 84 
f (%) 7,1 20,2 42,9 20,2 9,5 100,0 

Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva na 
pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti. 

f 31 16 16 9 12 84 
f (%) 36,9 19,0 19,0 10,7 14,3 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je plačano. 
f 14 30 23 11 6 84 
f (%) 16,7 35,7 27,4 13,1 7,1 100,0 
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Tabela 53: Frekvenčna porazdelitev mnenj učencev glede vpliva različnih dejavnikov na 

ugled pedagoškega poklica 
TRDITVE f Stopnja strinjanja 

Skupaj UČENCI f (%) 1 2 3 4 5 

Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 
f  4  3  16  30  66  119 
f (%)  3,4 2,5 25,2  55,5  55,5  100,0 

Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na ugled 
učiteljskega poklica. 

f 3 13 38 32 33 119 
f (%) 2,5 10,9 31,9 26,9 27,7 100,0 

Medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f 8 8 30 34 39 119 
f (%) 6,7 6,7 25,2 28,6 32,8 100,0 

Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz spoštovanja 
učiteljskega poklica. 

f 8 6 13 36 56 119 
f (%) 6,7 5,0 10,9 30,3 47,1 100,0 

Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na razumevanje 
poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 

f 12 6 39 34 28 119 
f (%) 10,1 5,0 32,8 28,6 23,5 100,0 

Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica.  

f 19 16 29 29 26 119 
f (%) 16,0 13,4 24,4 24,4 21,8 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji ugled ima poklic. 
f 15 17 33 25 29 119 
f (%) 12,6 14,3 27,7 21,0 24,4 100,0 

Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. 
f 9 8 39 44 19 119 
f (%) 7,6 6,7 32,8 37,0 16,0 100,0 

Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva na 
pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti. 

f 26 27 27 21 18 119 
f (%) 21,8 22,7 22,7 17,6 15,1 100,0 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je plačano. f 28 15 30 24 22 119 
f (%) 23,5 12,6 25,2 20,2 18,5 100,0 

 

Tabela 54: Opisne statistike mnenj ravnateljev, učiteljev, staršev in čencev glede vpliva 

različnih dejavnikov na ugled pedagoškega poklica 

TRDITVE  

Vzorec 

Ravnatelji Učitelji Starši Učenci 

F M SD f M SD f M SD f M SD 

Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 63 4,65 0,60 140 4,45 0,83 84 4,38 0,86 119 4,27 1,01 
Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na ugled 
učiteljskega poklica. 63 4,68 0,69 140 4,51 0,71 84 4,32 0,87 119 3,66 1,08 
Medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci 
vpliva na razumevanje poučevanja kot profesionalne 
dejavnosti. 63 4,48 0,69 140 4,47 0,66 84 4,32 0,88 119 3,74 1,18 
Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz 
spoštovanja učiteljskega poklica. 63 3,57 1,09 140 3,79 1,05 84 4,13 1,02 119 4,06 1,18 
Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na razumevanje 
poučevanja kot profesionalne dejavnosti. 63 3,98 0,75 140 4,04 0,83 84 4,02 0,85 119 3,5 1,20 
Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k 
večjemu ugledu učiteljskega poklica.  63 3,59 1,06 140 3,36 1,06 84 3,54 1,09 119 3,23 1,36 
Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji ugled ima 
poklic. 63 2,46 1,22 140 2,44 1,13 84 2,93 1,15 119 3,3 1,33 
Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. 63 2,22 0,91 140 2,13 0,90 84 3,05 1,04 119 3,47 1,08 
Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva na 
pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti. 63 2,1 1,43 140 2,18 1,29 84 2,46 1,44 119 2,82 1,37 
Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je 
plačano. 63 1,57 0,71 140 1,73 0,92 84 2,58 1,13 119 2,97 1,42 
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Tabela 55: Opisne statistike in Levenov preizkus homogenosti varianc za preverjanje razlik 

med mnenji učiteljev, ravnateljev, staršev in učencev glede vpliva različnih dejavnikov na 

ugled pedagoškega poklica 

 TRDITVE VZOREC f M SD F 
p 

Učiteljski poklic je v naši 
družbi cenjen. 

Ravnatelji 63 2,22 0,906 
1,43 

0,235 
 

Učitelji 140 2,13 0,904 
Starši 84 3,05 1,04 
Učenci 119 3,47 1,08 
Skupaj 406 2,73 1,147 

Poučevanje je pomembna 
družbena funkcija. 

Ravnatelji 63 4,65 0,6 

5,23 
0,002 

Učitelji 140 4,45 0,825 
Starši 84 4,38 0,863 
Učenci 119 4,27 1,014 
Skupaj 406 4,41 0,87 

Vsak posamezni učitelj 
pomembno vpliva na ugled 
učiteljskega poklica. 

Ravnatelji 63 4,68 0,692 

14,71 
0,000 

Učitelji 140 4,51 0,705 
Starši 84 4,32 0,867 
Učenci 119 3,66 1,076 
Skupaj 406 4,25 0,943 

Vedenje učiteljev (obnašanje) 
bistveno ne vpliva na 
pojmovanje učiteljskega 
poklica v javnosti. 

Ravnatelji 63 2,1 1,434 

1,87 
0,134 

Učitelji 140 2,18 1,293 
Starši 84 2,46 1,443 
Učenci 119 2,82 1,365 
Skupaj 406 2,41 1,393 

Zunanji videz učiteljev 
(urejenost) prispeva k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica.  

Ravnatelji 63 3,59 1,057 

5,24 
0,001 

Učitelji 140 3,36 1,06 
Starši 84 3,54 1,092 
Učenci 119 3,23 1,362 
Skupaj 406 3,39 1,166 

Bolj je učiteljevo delo 
kompleksno, boljše je plačano. 

Ravnatelji 63 1,57 0,712 

14,86 
0,000 

Učitelji 140 1,73 0,92 
Starši 84 2,58 1,132 
Učenci 119 2,97 1,423 
Skupaj 406 2,25 1,251 

Bolj je učiteljevo delo 
kompleksno, večji ugled ima 
poklic. 

Ravnatelji 63 2,46 1,216 

2,36 
0,071 

Učitelji 140 2,44 1,127 
Starši 84 2,93 1,149 
Učenci 119 3,3 1,325 
Skupaj 406 2,8 1,259 

Naslavljanje učitelja (tikanje, 
vikanje) je odraz spoštovanja 
učiteljskega poklica. 

Ravnatelji 63 3,57 1,088 

0,44 
0,724 

Učitelji 140 3,79 1,049 
Starši 84 4,13 1,015 
Učenci 119 4,06 1,181 
Skupaj 406 3,91 1,103 

Sodelovanje učiteljev s starši 
vpliva na razumevanje 
poučevanja kot profesionalne 
dejavnosti. 

Ravnatelji 63 3,98 0,751 

12,13 
0,000 

Učitelji 140 4,04 0,83 
Starši 84 4,02 0,85 
Učenci 119 3,5 1,199 
Skupaj 406 3,87 0,973 

Medsebojno spoštovanje med 
učitelji in učenci vpliva na 
razumevanje poučevanja kot 
profesionalne dejavnosti. 

Ravnatelji 63 4,48 0,692 

15,75 
0,000 

Učitelji 140 4,47 0,662 
Starši 84 4,32 0,88 
Učenci 119 3,74 1,182 
Skupaj 406 4,23 0,944 
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Tabela 56: Post hoc preizkus za preverjanje razlik med mnenji ravnateljev, učiteljev, staršev 

in učencev glede vpliva različnih dejavnikov na ugled pedagoškega poklica 
 

TRDITVE Vrsta post hoc 
preizkusa (I) vzorec (J) vzorec  I - J p 

Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. Tukey HSD 

Ravnatelji 
Učitelji 0,094 0,924 
Starši -0,825 0,000 
Učenci -1,248 0,000 

Učitelji 
Ravnatelji -0,094 0,924 
Starši -0,919 0,000 
Učenci -1,342 0,000 

Starši 
Ravnatelji 0,825 0,000 
Učitelji 0,919 0,000 
Učenci -0,423 0,015 

Učenci 
Ravnatelji 1,248 0,000 
Učitelji 1,342 0,000 
Starši 0,423 0,015 

Poučevanje je pomembna družbena funkcija. Tamhane 

Ravnatelji 
Učitelji 0,201 0,277 
Starši 0,270 0,151 
Učenci 0,382 0,010 

Učitelji 
Ravnatelji -0,201 0,277 
Starši 0,069 0,992 
Učenci 0,181 0,538 

Starši 
Ravnatelji -0,270 0,151 
Učitelji -0,069 0,992 
Učenci 0,112 0,952 

Učenci 
Ravnatelji -0,382 0,010 
Učitelji -0,181 0,538 
Starši -0,112 0,952 

Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na 
ugled učiteljskega poklica. Tamhane 

Ravnatelji 
Učitelji 0,175 0,465 
Starši 0,361 0,034 
Učenci 1,019 0,000 

Učitelji 
Ravnatelji -0,175 0,465 
Starši 0,186 0,464 
Učenci 0,843 0,000 

Starši 
Ravnatelji -0,361 0,034 
Učitelji -0,186 0,464 
Učenci 0,658 0,000 

Učenci 
Ravnatelji -1,019 0,000 
Učitelji -0,843 0,000 
Starši -0,658 0,000 

Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne 
vpliva na pojmovanje učiteljskega poklica v 
javnosti. 

Tukey HSD 

Ravnatelji 
Učitelji -0,083 0,978 
Starši -0,369 0,370 
Učenci -0,720 0,004 

Učitelji 
Ravnatelji 0,083 0,978 
Starši -0,286 0,431 
Učenci -,0637 0,001 

Starši 
Ravnatelji 0,369 0,370 
Učitelji 0,286 0,431 
Učenci -0,351 0,275 

Učenci 
Ravnatelji 0,720 0,004 
Učitelji 0,637 0,001 
Starši 0,351 0,275 

Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k 
večjemu ugledu učiteljskega poklica.  Tamhane 

Ravnatelji 
Učitelji 0,230 0,634 
Starši 0,052 1,000 
Učenci 0,360 0,265 

Učitelji 
Ravnatelji -0,230 0,634 
Starši -0,179 0,796 
Učenci 0,130 0,952 

Starši 
Ravnatelji -0,052 1,000 
Učitelji 0,179 0,796 
Učenci 0,309 0,374 

Učenci 
Ravnatelji -0,360 0,265 
Učitelji -0,130 0,952 
Starši -0,309 0,374 
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TRDITVE Vrsta post hoc 
preizkusa (I) vzorec (J) vzorec  I - J p 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je 
plačano. Tamhane 

Ravnatelji 
Učitelji -0,157 0,713 
Starši -1,012 0,000 
Učenci -1,403 0,000 

Učitelji 
Ravnatelji 0,157 0,713 
Starši -0,855 0,000 
Učenci -1,246 0,000 

Starši 
Ravnatelji 1,012 0,000 
Učitelji 0,855 0,000 
Učenci -0,391 0,170 

Učenci 
Ravnatelji 1,403 0,000 
Učitelji 1,246 0,000 
Starši 0,391 0,170 

Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji 
ugled ima poklic. Tukey HSD 

Ravnatelji 
Učitelji 0,025 0,999 
Starši -0,468 0,093 
Učenci -,842 0,000 

Učitelji 
Ravnatelji -0,025 0,999 
Starši -0,493 0,017 
Učenci -0,867 0,000 

Starši 
Ravnatelji 0,468 0,093 
Učitelji 0,493 0,017 
Učenci -0,374 0,132 

Učenci 
Ravnatelji 0,842 0,000 
Učitelji 0,867 0,000 
Starši 0,374 0,132 

Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je 
odraz spoštovanja učiteljskega poklica. Tukey HSD 

Ravnatelji 
Učitelji -0,221 0,538 
Starši -0,560 0,012 
Učenci -0,487 0,022 

Učitelji 
Ravnatelji 0,221 0,538 
Starši -0,338 0,112 
Učenci -0,266 0,205 

Starši 
Ravnatelji 0,560 0,012 
Učitelji 0,338 0,112 
Učenci 0,072 0,967 

Učenci 
Ravnatelji 0,487 0,022 
Učitelji 0,266 0,205 
Starši -0,072 0,967 

Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne 
dejavnosti. 

Tamhane 

Ravnatelji 
Učitelji -0,059 0,997 
Starši -0,040 1,000 
Učenci 0,480 0,007 

Učitelji 
Ravnatelji 0,059 0,997 
Starši 0,019 1,000 
Učenci 0,539 0,000 

Starši 
Ravnatelji 0,040 1,000 
Učitelji -0,019 1,000 
Učenci 0,520 0,002 

Učenci 
Ravnatelji -0,480 0,007 
Učitelji -0,539 0,000 
Starši -0,520 0,002 

Medsebojno spoštovanje med učitelji in 
učenci vpliva na razumevanje poučevanja 
kot profesionalne dejavnosti. 

Tamhane 

Ravnatelji 
Učitelji 0,005 1,000 
Starši 0,155 0,799 
Učenci 0,737 0,000 

Učitelji 
Ravnatelji -0,005 1,000 
Starši 0,150 0,695 
Učenci 0,732 0,000 

Starši 
Ravnatelji -0,155 0,799 
Učitelji -0,150 0,695 
Učenci 0,582 0,000 

Učenci 
Ravnatelji -0,737 0,000 
Učitelji -0,732 0,000 
Starši -0,582 0,000 
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Da je poučevanje pomembna družbena funkcija, se v glavnem vsi anketiranci strinjajo, saj 

je skupna aritmetična sredina 4,41. Do statistično pomembnih razlik11 pa prihaja samo med 

mnenji ravnateljev (M = 4,65) in učencev (M = 4,27) (p = 0,010).  

 

Prav tako je visoko strinjanje s trditvijo, da vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na 

ugled učiteljskega poklica (skupna M = 4,25). Mnenje učencev se statistično pomembno 

razlikuje od mnenj ravnateljev (p = 0,000), učiteljev (p = 0,000) in staršev (p = 0,000), saj je 

mnenje učencev precej nižje (M = 3,66). Medtem ko se ravnatelji (M = 4,68) in učitelji         

(M = 4,51) popolnoma ali v glavnem strinjajo, da je pomembna vloga vsakega posameznega 

učitelja pri dvigovanju ugleda učiteljskemu poklicu. Statistično pomembne razlike se še 

kažejo med mnenji ravnateljev in staršev (p = 0,034), ker pripisujejo starši nekoliko nižji 

vpliv slednjemu dejavniku (M = 4,32). 

 

Ravno tako se ravnatelji (M = 4,48), učitelji (M = 4,47), starši (M = 4,32) in v nekoliko 

manjši meri učenci (M = 3,74) strinjajo, da medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci 

vpliva na razumevanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti (skupna M = 4,23). 

Tamhaneov preizkus je zato pokazal statistično pomembne razlike med mnenji učencev in na 

drugi strani mnenji staršev (p = 0,000), učiteljev (p = 0,000) in ravnateljev (p = 0,000) (glej 

tabelo 55). 

 

Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz spoštovanja učiteljskega poklica. S to 

trditvijo se bolj strinjajo starši (M = 4,13) in učenci (M = 4,06). Medtem ko se ravnatelji            

(M = 3,57) in učitelji manj strinjajo s to trditvijo (M = 3,79). Pri tej trditvi znaša test 

homogenosti varianc 0,724, kar pomeni, da so razlike med učitelji, ravnatelji, starši in učenci 

statistično pomembne (F (3, 402) = 4,463, P < 0,05) glede na mnenje o naslavljanju učiteljev. 

Tukeyev HSD-preizkus pa nam pove še bolj natančno, da so statistično pomembne razlike 

med učenci in ravnatelji (p = 0,022) ter med starši in ravnatelji (p = 0,012). 

 

Starši, učitelji in ravnatelji so se približno enako strinjali s postavko, da sodelovanje učiteljev 

s starši vpliva na razumevanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti. Medtem ko se 

učenci s slednjim nekoliko manj strinjajo (M = 3,5). Zato prihaja do statistično pomembnih 

                                                
11 Pri nekaterih trditvah ne moremo sprejeti predpostavke o homogenosti varianc, saj je p < 0,05, zato za preverjanje razlik 
med aritmetičnimi sredinami posameznih podvzorcev uporabimo Tamhaneov post hoc preizkus, ki je ne predpostavlja. 
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razlik med mnenji učencev in na drugi strani mnenji staršev (M = 4,02, p = 0,002), učiteljev  

(M = 4,04, p = 0,000) in ravnateljev (M = 3,98, p = 0,007) (glej tabelo 55). 

 

Da zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k večjemu ugledu učiteljskega poklica, je 

odgovorilo, da se v glavnem strinja 42,9 % ravnateljev, aritmetična sredina pa znaša 3,59. 

Prav tako se skoraj v enaki meri strinjajo starši (M = 3,54. Nekoliko nižje je strinjanje 

učiteljev (M = 3,36) in učencev (M = 3,23). Vendar med njihovimi mnenji ne prihaja do 

statistično pomembnih razlik. 

 

Učitelji, ravnatelji, starši in učenci se v glavnem ne strinjajo ali delno strinjajo, če je 

učiteljevo delo bolj kompleksno, večji ugled ima poklic (skupna M = 2,8). Vendar prihaja 

med njimi do statistično pomembnih razlik glede na strinjanje z omenjenim dejavnikom. 

Učenci namreč bolj verjamejo, da če je učiteljevo delo bolj kompleksno, da je potem tudi bolj 

ugledno (M = 3,3), kot so povedali ravnatelji (M = 2,56, p = 0,000) in učitelji (M = 2,44, p = 

0,000). Podobnega mišljenja so tudi starši (M = 2,93), saj se njihovo mnenje statistično 

pomembno razlikuje od mnenj učiteljev (p = 0,017).  

 

Podatki kažejo, da imajo učitelji, ravnatelji, učenci in starši različne pogled na to, koliko je 

učiteljski poklic v naši družbi cenjen. Kot je razvidno iz tabele 53, se starši (M = 3,05) in 

učenci (M = 3,47) bolj strinjajo, da je poučevanje cenjen poklic. Medtem ko učitelji               

(M = 2,13) in ravnatelji (M = 2,22) o svojem poklicu mislijo, da v glavnem ni cenjen v naši 

družbi. Statistično pomembne razlike so se pokazale v mnenjih med učenci in starši                  

(p = 0,015), med učenci in učitelji (p = 0,000), med učenci in ravnatelji (p = 0,000), med starši 

in učitelji (p = 0,000) ter med starši in ravnatelji (p = 0,000) (glej tabelo 55). 

 

Pri trditvi, da vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva na pojmovanje učiteljskega 

poklica v javnosti, kažejo podatki, da prihaja do statistično pomembnih razhajanj med učenci 

in ravnatelji (p = 0,004) ter med učenci in učitelji (p = 0,001). Zopet se ravnatelji (M = 2,10) 

in učitelji (M = 2,18) najmanj strinjajo s to trditvijo in menijo, da je obnašanje učiteljev 

pomembno. Na drugi strani učenci (M = 2,82) in starši (M = 2,46) mislijo, da vedenje in 

obnašanje učiteljev ne vpliva toliko na pojmovanje poklica v javnosti, kar je razvidno iz 

tabele 53. 
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Trditev, ki je imela najnižjo skupno aritmetično sredino (2,25), se glasi, da bolj je učiteljevo 

delo kompleksno, boljše je plačano. Tudi tukaj se pojavljajo razlike med učenci (M = 2,97) 

in starši (M = 2,58) na eni strani, ki se nekoliko bolj strinjajo s tem dejavnikom in učitelji              

(M = 1,73) ter ravnatelji (M = 1,57) na drugi strani, ki se ne strinjajo, da je bolj kompleksno 

delo tudi boljše plačano. Statistično pomembne razlike so med mnenji učencev in učiteljev             

(p = 0,000), med učenci in ravnatelji (p = 0,000), med starši in učitelji (p = 0,000) ter med 

starši in ravnatelji (p = 0,000). 

 

Učiteljem in ravnateljem smo zastavili še dodatne trditve, ki vplivajo na ugled učiteljskega 

poklica. Tudi tukaj nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike med mnenji 

osnovnošolskih učiteljev in ravnateljev, glede vpliva dejavnikov na ugled učiteljskega 

poklica. Učitelji in ravnatelji so se do njih opredeliti s petstopenjsko lestvico, kjer je 

pomenilo: 

1 − nikakor se ne strinjam,  

2 – v glavnem se ne strinjam, 

3 – delno se strinjam, 

4 – v glavnem se strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam.  

 

Tabela 57: Frekvenčna porazdelitev mnenj ravnateljev glede vpliva dodatnih dejavnikov na 

ugled pedagoškega poklica 
TRDITVE f 

f (%) 
Stopnja strinjanja Skupaj 

RAVNATELJI 1 2 3 4 5 
Poučevanje nečesa, za kar nisi usposobljen, znižuje ugled 
učiteljskemu poklicu.  

f 7 10 22 15 9 63 
f (%) 11,1 15,9 34,9 23,8 14,3 100,0 

Svoboda učiteljev pri odločanju o vsebinah, metodah in pog. 
dela ter o ukrepih šol. politike je za učit. poklic pomembna. 

f  0 1 10 22 30 63 
f (%)  0,0 1,6 15,9 34,9 47,6 100,0 

Spremenjena - zahtevnejša vloga učiteljev zahteva odločitve in 
presoje, ki so značilne za strokovnjake. 

f  0 1 11 22 29 63 
f (%)  0,0 1,6 17,5 34,9 46,0 100,0 

Centraliziranost šolskega sistema omejuje svobodo pri 
odločitvah. 

f 1 4 22 23 13 63 
f (%) 1,6 6,3 34,9 36,5 20,6 100,0 

Pri učiteljskem poklicu bi se morala povečati mobilnost 
znotraj profesije. 

f  0 4 21 21 17 63 
f (%)  0,0 6,3 33,3 33,3 27,0 100,0 

Večja prehodnost učiteljskih kvalifikacij znotraj Evrope bi 
povečala mobilnost. 

f 3 5 19 22 14 63 
f (%) 4,8 7,9 30,2 34,9 22,2 100,0 

Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni in karierni razvoj 
vplivajo na poučevanje kot profesijo. 

f  0 1 10 29 23 63 
f (%)  0,0 1,6 15,9 46,0 36,5 100,0 

Za profesionalizacijo učiteljskega poklica je predpogoj 
ustrezna usposobljenost. 

f  0  0 3 29 31 63 
f (%)  0,0  0,0 4,8 46,0 49,2 100,0 

Poučevanje ni rutinsko delo, ampak odgovorno profesionalno 
odločanje in reševanje novih problemov. 

f  0  0 1 6 56 63 
f (%)  0,0  0,0 1,6 9,5 88,9 100,0 

Kakovostno visokošolsko izobraževanje vpliva na poučevanje 
kot profesijo. 

f  0 1 2 21 39 63 
f (%)  0,0 1,6 3,2 33,3 61,9 100,0 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

185 

Tabela 58: Frekvenčna porazdelitev mnenj učiteljev glede vpliva dodatnih dejavnikov na 

ugled pedagoškega poklica 
TRDITVE f Stopnja strinjanja 

Skupaj UČITELJI f (%) 1 2 3 4 5 
Poučevanje nečesa, za kar nisi usposobljen, znižuje ugled 
učiteljskemu poklicu.  

f 10 24 49 31 26 140 
f (%) 7,1 17,1 35,0 22,1 18,6 100,0 

Svoboda učiteljev pri odločanju o vsebinah, metodah in pog. 
dela ter o ukrepih šol. politike je za učit. poklic pomembna. 

f 2 1 12 53 72 140 
f (%) 1,4 0,7 8,6 37,9 51,4 100,0 

Spremenjena - zahtevnejša vloga učiteljev zahteva odločitve in 
presoje, ki so značilne za strokovnjake. 

f  0 3 23 48 66 140 
f (%)  0,0 2,1 16,4 34,3 47,1 100,0 

Centraliziranost šolskega sistema omejuje svobodo pri 
odločitvah. 

f 3 7 50 47 33 140 
f (%) 2,1 5,0 35,7 33,6 23,6 100,0 

Pri učiteljskem poklicu bi se morala povečati mobilnost 
znotraj profesije. 

f 1 10 58 48 23 140 
f (%) 0,7 7,1 41,4 34,3 16,4 100,0 

Večja prehodnost učiteljskih kvalifikacij znotraj Evrope bi 
povečala mobilnost. 

f  0 16 51 49 24 140 
f (%)  0,0 11,4 36,4 35,0 17,1 100,0 

Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni in karierni razvoj 
vplivajo na poučevanje kot profesijo. 

f  0 6 24 63 47 140 
f (%)  0,0 4,3 17,1 45,0 33,6 100,0 

Za profesionalizacijo učiteljskega poklica je predpogoj 
ustrezna usposobljenost. 

f  0 1 11 54 74 140 
f (%)  0,0 0,7 7,9 38,6 52,9 100,0 

Poučevanje ni rutinsko delo, ampak odgovorno profesionalno 
odločanje in reševanje novih problemov. 

f  0  0 0  31 109 140 
f (%)  0,0  0,0  0,0 22,1 77,9 100,0 

Kakovostno visokošolsko izobraževanje vpliva na poučevanje 
kot profesijo. 

f 3 4 13 54 66 140 
f (%) 2,1 2,9 9,3 38,6 47,1 100,0 

 

Tabela 59: t-test za preverjanje razlik med mnenji učiteljev in ravnateljev glede vpliva 

dodatnih trditev, na ugled učiteljskega poklica 

TRDITVE vzorec f M SD F 
p 

t 
p 

Poučevanje nečesa, za kar nisi usposobljen, znižuje 
ugled učiteljskemu poklicu.  

Ravnatelji 63 3,14 1,19 0,039 
0,845 

-0,764 
0,446 Učitelji 140 3,28 1,16 

Svoboda učiteljev pri odločanju o vsebinah, metodah in 
pog. dela ter o ukrepih šol. politike je za učit. poklic 
pomembna. 

Ravnatelji 63 4,29 0,79 0,263 
0,609 

-0,715 
0,476 Učitelji 140 4,37 0,79 

Spremenjena - zahtevnejša vloga učiteljev zahteva 
odločitve in presoje, ki so značilne za strokovnjake. 

Ravnatelji 63 4,25 0,80 0,012 
0,913 

-0,084 
0,933 Učitelji 140 4,26 0,81 

Centraliziranost šolskega sistema omejuje svobodo pri 
odločitvah. 

Ravnatelji 63 3,68 0,93 0,083 
0,774 

-0,221 
0,825 Učitelji 140 3,71 0,95 

Pri učiteljskem poklicu bi se morala povečati mobilnost 
znotraj profesije. 

Ravnatelji 63 3,81 0,91 0,089 
0,765 

1,666 
0,097 Učitelji 140 3,59 0,87 

Večja prehodnost učiteljskih kvalifikacij znotraj Evrope 
bi povečala mobilnost. 

Ravnatelji 63 3,62 1,07 1,642 
0,202 

0,278 
0,781 Učitelji 140 3,58 0,91 

Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni in karierni 
razvoj vplivajo na poučevanje kot profesijo. 

Ravnatelji 63 4,17 0,75 0,042 
0,837 

0,789 
0,431 Učitelji 140 4,08 0,82 

Za profesionalizacijo učiteljskega poklica je predpogoj 
ustrezna usposobljenost. 

Ravnatelji 63 4,44 0,59 1,413 
0,236 

0,089 
0,929 Učitelji 140 4,44 0,67 

Poučevanje ni rutinsko delo, ampak odgovorno 
profesionalno odločanje in reševanje novih problemov. 

Ravnatelji 63 4,87 0,38 9,33 
0,003 

1,587 
0,115 Učitelji 140 4,78 0,42 

Kakovostno visokošolsko izobraževanje vpliva na 
poučevanje kot profesijo. 

Ravnatelji 63 4,56 0,64 3,895 
0,05 

2,371 
0,019 Učitelji 140 4,26 0,90 

 

Ravnatelji in učitelji izražajo visoko stopnjo strinjanja (M = 4,81) s trditvijo, da poučevanje 

ni rutinsko delo, ampak odgovorno profesionalno odločanje in reševanje novih 
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problemov. Kar 88,9 % ravnateljev in 77,9 % učiteljev je odgovorilo z najvišjo stopnjo 

strinjanja. Tako učitelji (M = 4,44) kot ravnatelji (M = 4,44) se v enaki meri strinjajo, da je za 

profesionalizacijo učiteljskega poklica predpogoj ustrezna usposobljenost.  

 

Učitelji in ravnatelji se v glavnem ali pa popolnoma strinjajo še z naslednjimi trditvami, da na 

poučevanje kot profesijo vpliva kakovostno visokošolsko izobraževanje (M = 4,35). Edino 

pri tej trditvi tudi prihaja do statistično pomembnih razlik med aritmetičnima sredinama obeh 

skupin (p < 0,05). Ravnatelji (M = 4,56) se bolj strinjajo s tem dejavnikom kot pa učitelji (M 

= 4,26, P = 0,019) (glej tabelo 58). 

 

Prav tako se učitelji in ravnatelji močno strinjajo, da je za učiteljski poklic pomembna 

svoboda učiteljev pri odločanju o vsebinah, metodah in pogojih dela ter o ukrepih šolske 

politike (M = 4,34), da spremenjena (zahtevnejša) vloga učiteljev zahteva odločitve in 

presoje, ki so značilne za strokovnjake (M = 4,26) in da na poučevanje kot profesijo 

vplivajo ustrezne okoliščine za stalni profesionalni in karierni razvoj (M = 4,11).  

Nekoliko manj, a še vedno v glavnem ali delno se učitelji in ravnatelji strinjajo, da svobodo 

pri odločitvah omejuje centraliziranost šolskega sistema (M = 3,7), da bi se morala povečati 

mobilnost znotraj učiteljske profesije (M = 3,66), da bi mobilnost povečala večja prehodnost 

učiteljskih kvalifikacij znotraj Evrope (M = 3,59) in da poučevanje nečesa, za kar nisi 

usposobljen, znižuje ugled učiteljskemu poklicu (M = 3,21). 

 

Učencem in staršem smo zastavili njim prilagojene trditve o tem, kakšen ugled ima učiteljski 

poklic v širši javnosti. Zanimalo nas je, v kolikšni meri se z njimi strinjajo. Do navedenih 

trditev so se opredelili na petstopenjski lestvici, kjer je pomenilo:  

1 − nikakor se ne strinjam,  

2 – v glavnem se ne strinjam, 

3 – delno se strinjam, 

4 – v glavnem se strinjam, 

5 – popolnoma se strinjam.  
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Tabela 60: Frekvenčna porazdelitev mnenj staršev glede vpliva dodatnih dejavnikov na ugled 

pedagoškega poklica 
TRDITVE f Stopnja strinjanja 

Skupaj  STARŠI  f (%) 1 2 3 4 5 
Aktivnost profesionalnih organizacij, sindikatov, društev in 
združenj učiteljev dviguje ugled pedagoškemu poklicu. 

f 4 8 32 26 14 84 
f (%) 4,8 9,5 38,1 31,0 16,7 100,0 

Možnost doktorskega študija za učitelje pripomore k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica. 

f 8 10 27 21 18 84 
f (%) 9,5 11,9 32,1 25,0 21,4 100,0 

Učiteljski poklic je zaradi svojega poslanstva vzgoje in 
izobraževanja mladih v vsakem primeru vreden spoštovanja. 

f 2 1 9 28 44 84 
f (%) 2,4 1,2 10,7 33,3 52,4 100,0 

Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav pouka in znanja 
prispeva h kakovostnejšemu opravljanju pedagoškega poklica. 

f 4 3 31 29 17 84 
f (%) 4,8 3,6 36,9 34,5 20,2 100,0 

Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev v medijih prispeva 
k večjemu ugledu učiteljskega poklica. 

f 6 5 16 35 22 84 
f (%) 7,1 6,0 19,0 41,7 26,2 100,0 

Osebni dohodek učiteljev je primeren. f 10 17 27 14 16 84 
f (%) 11,9 20,2 32,1 16,7 19,0 100,0 

Učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo kakovostno, bi bilo 
treba onemogočiti opravljanje poklica. 

f 2 9 16 20 37 84 
f (%) 2,4 10,7 19,0 23,8 44,0 100,0 

Učiteljski poklic ima v slovenski javnosti velik ugled. 
f 10 23 31 14 6 84 
f (%) 11,9 27,4 36,9 16,7 7,1 100,0 

Učitelj je strokovnjak na svojem področju. 
f 1 3 21 30 29 84 
f (%) 1,2 3,6 25,0 35,7 34,5 100,0 

Pri svojih otrocih utrjujem pozitivno mnenje o učiteljih. f 1 1 8 25 49 84 
f (%) 1,2 1,2 9,5 29,8 58,3 100,0 

Učiteljski poklic ima visok družbeni status. 
f 8 12 37 17 10 84 
f (%) 9,5 14,3 44,0 20,2 11,9 100,0 

Učiteljski poklic je bil včasih ugleden, sedaj pa je razvrednoten. 
f 3 2 17 24 38 84 
f (%) 3,6 2,4 20,2 28,6 45,2 100,0 

Osnovnošolskemu učitelju zadostuje univerzitetna diploma, ne 
potrebuje magisterija ali doktorata. 

f 12 6 24 18 24 84 
f (%) 14,3 7,1 28,6 21,4 28,6 100,0 

 

Tabela 61: Frekvenčna porazdelitev mnenj učencev glede vpliva dodatnih dejavnikov na 

ugled pedagoškega poklica 
TRDITVE f 

f (%) 
Stopnja strinjanja Skupaj UČENCI 1 2 3 4 5 

Možnost doktorskega študija za učitelje pripomore k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica. 

f 9 11 43 34 22 119 
f (%) 7,6 9,2 36,1 28,6 18,5 100,0 

Učiteljski poklic je zaradi svojega poslanstva vzgoje in 
izobraževanja mladih v vsakem primeru vreden spoštovanja. 

f 5 7 37 33 37 119 
f (%) 4,2 5,9 31,1 27,7 31,1 100,0 

Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav pouka in znanja 
prispeva h kakovostnejšemu opravljanju pedagoškega poklica. 

f 9 16 36 38 20 119 
f (%) 7,6 13,4 30,3 31,9 16,8 100,0 

Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev v medijih prispeva 
k večjemu ugledu učiteljskega poklica. 

f 12 13 41 31 22 119 
f (%) 10,1 10,9 34,5 26,1 18,5 100,0 

Osebni dohodek učiteljev je primeren. f 13 16 42 24 24 119 
f (%) 10,9 13,4 35,3 20,2 20,2 100,0 

Učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo kakovostno, bi bilo 
treba onemogočiti opravljanje poklica. 

f 10 20 34 26 29 119 
f (%) 8,4 16,8 28,6 21,8 24,4 100,0 

Učiteljski poklic ima v slovenski javnosti velik ugled. f 13 21 38 26 21 119 
f (%) 10,9 17,6 31,9 21,8 17,6 100,0 

Učitelj je strokovnjak na svojem področju. f 6 5 36 41 31 119 
f (%) 5,0 4,2 30,3 34,5 26,1 100,0 

Učiteljski poklic ima visok družbeni status. f 13 17 44 25 20 119 
f (%) 10,9 14,3 37,0 21,0 16,8 100,0 

Učiteljski poklic je bil včasih ugleden, sedaj pa je razvrednoten. f 10 15 48 26 20 119 
f (%) 8,4 12,6 40,3 21,8 16,8 100,0 

Osnovnošolskemu učitelju zadostuje univerzitetna diploma, ne 
potrebuje magisterija ali doktorata. 

f 22 14 38 23 22 119 
f (%) 18,5 11,8 31,9 19,3 18,5 100,0 
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Tabela 62: t-test za preverjanje razlik med mnenji staršev in učencev glede  vpliva dodatnih 

dejavnikov na ugled učiteljskega poklica 

TRDITVE VZOREC f M SD F 
p 

t 
p 

Učiteljski poklic je zaradi svojega poslanstva vzgoje in 
izobraževanja mladih v vsakem primeru vreden spoštovanja. 

Starši 84 4,32 0,89 5,897 
0,016 

4,049 
0,000 Učenci 119 3,76 1,09 

Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev v medijih prispeva 
k večjemu ugledu učiteljskega poklica. 

Starši 84 3,74 1,13 0,968 
0,326 

2,516 
0,013 Učenci 119 3,32 1,19 

Osebni dohodek učiteljev je primeren. 
Starši 84 3,11 1,27 0,013 

0,908 
-0,813 
0,417 Učenci 119 3,25 1,24 

Učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo kakovostno, bi bilo 
treba onemogočiti opravljanje poklica. 

Starši 84 3,96 1,14 2,333 
0,128 

3,458 
0,001 Učenci 119 3,37 1,26 

Učiteljski poklic ima v slovenski javnosti velik ugled. 
Starši 84 2,8 1,08 2,02 

0,157 
-2,265 
0,025 Učenci 119 3,18 1,23 

Učitelj je strokovnjak na svojem področju. 
Starši 84 3,99 0,93 3,004 

0,085 
1,854 
0,065 Učenci 119 3,72 1,06 

Pri svojih otrocih utrjujem pozitivno mnenje o učiteljih. 
Starši 84 4,43 0,81 

/ / Učenci / / / 

Učiteljski poklic ima visok družbeni status. Starši 84 3,11 1,10 1,834 
0,177 

-0,471 
0,638 Učenci 119 3,18 1,20 

Učiteljski poklic je bil včasih ugleden, sedaj pa je razvrednoten. 
Starši 84 4,1 1,04 0,898 

0,344 
5,337 
0,000 Učenci 119 3,26 1,14 

Osnovnošolskemu učitelju zadostuje univerzitetna diploma, ne 
potrebuje magisterija ali doktorata. 

Starši 84 3,43 1,36 0,455 
0,501 

1,838 
0,068 Učenci 119 3,08 1,34 

Aktivnost profesionalnih organizacij, sindikatov, društev in 
združenj učiteljev dviguje ugled pedagoškemu poklicu. 

Starši 84 3,45 1,03 
/ / Učenci / / / 

Možnost doktorskega študija za učitelje pripomore k večjemu 
ugledu učiteljskega poklica. 

Starši 84 3,37 1,22 0,972 
0,325 

-0,257 
0,797 Učenci 119 3,41 1,12 

Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav pouka in znanja 
prispeva h kakovostnejšemu opravljanju pedagoškega poklica. 

Starši 84 3,62 1,01 2,23 
0,137 

1,609 
0,109 Učenci 119 3,37 1,14 

 

Že iz tabele 61 je razvidno, da se mnenja staršev in učencev pri kar nekaj trditvah razhajajo. 

Starši in učenci so odgovarjali na 11 enakih trditev, dve trditvi smo spremenili, saj učenci na 

njih niso mogli odgovoriti. Starši so svojo stopnjo strinjanja ocenili do trditve, da pri svojih 

otrocih utrjujejo pozitivno mnenje o učiteljih, in sicer so se s tem najbolj strinjali, saj je 

aritmetična sredina 4,43. Druga trditev, na katero učenci niso odgovarjali, je bila, da 

aktivnost profesionalnih organizacij, sindikatov, društev in združenj učiteljev dviguje 

ugled pedagoškemu poklicu. S tem se starši delno ali v glavnem strinjajo (M = 3,45). 

 

119 učencev pa je odgovarjalo na trditvi, da za sprejem na fakulteto, da se izučim za 

učitelja, ne potrebujem visokih ocen (M = 2,08) in da razmišljam, da bi se odločil/-a za 

učiteljski poklic (M = 2,18). Iz navedenih aritmetičnih sredin lahko sklepamo, da se učenci z 

omenjenima trditvama v glavnem ne strinjajo. 

 

Mnenja učencev in staršev se statistično pomembno razlikujejo pri trditvah (glej tabelo 61): 
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− da je učiteljski poklic zaradi svojega poslanstva vzgoje in izobraževanja mladih v 

vsakem primeru vreden spoštovanja (t = 4,049, g = 201, p = 0,000). Starši (M = 

4,32) se s tem v primerjavi z učenci (M = 3,76) bolj strinjajo; 

− da bi bilo treba učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo kakovostno, onemogočiti 

opravljanje poklica (t = 3,458, g = 201, p = 0,001). Tudi tukaj se starši (M = 3,96) 

bolj strinjajo z navedeno trditvijo kot učenci (M = 3,37); 

− da je bil učiteljski poklic včasih ugleden, sedaj pa je razvrednoten (t = 5,337, g = 

201, p = 0,000). Starši (M = 4,1) se s to trditvijo bolj strinjajo kot učenci (M = 3,26); 

− da k večjemu ugledu učiteljskega poklica prispeva predstavitev dela kakovostnih 

šol in učiteljev (t = 2,516, g = 201, p = 0,013). Tudi tu se starši (M = 3,74) bolj 

strinjajo s tem dejavnikom kot učenci (M = 3,32); 

− da ima učiteljski poklic v slovenski javnosti velik ugled (t = -2,265, g = 201, p = 

0,025). Tokrat se učenci (M = 3,18) bolj strinjajo z navedeno trditvijo kot starši (M = 

2,8). Se pa od vseh trditev s to učenci in starši najmanj strinajo, saj je skupna 

aritmetična sredina 3,02, drugje je pa višja. 

 

3.2.10 Predlogi sprememb šolskega sistema učiteljev in ravnateljev 

Zadnje vprašanje v naši raziskavi, ki smo ga zastavili učiteljem in ravnateljem, je bilo 

odprtega tipa in se je glasilo: »Če bi bili v vlogi ministra, kaj bi v našem šolskem sistemu 

spremenili?« 

Veliko ravnateljev se je kar razpisalo pri tem vprašanju, zato so tudi odgovori zelo različni. 

Ne glede na to, da je osem ravnateljev odgovorilo samo z marsikaj, je ostalih 55 anketirancev 

nanizalo 43 različnih področij, ki bi jih želeli spremeniti, če bi lahko. Potrebne spremembe, 

kot jih vidijo ravnatelji, bomo nanizali od največkrat izpostavljenih do najmanjkrat ter jih tudi 

na koncu podkrepili z nekaj citati. 

 

Ravnatelji so največkrat zapisali (10), da bi bilo treba omogočiti lažje odpuščanje ali 

sankcioniranje nekakovstnih učiteljev.  

 

Kar devet ravnateljev je navedlo, da bi kot ministri uvedli strožjo selekcijo pri vpisu na 

pedagoške študijske programe.  
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Sedem ravnateljev je navedlo, da bi zmanjšali administracijo in birokracijo. Ravno 

tolikokrat jih je zapisalo, da si želijo manj sprememb oziroma, da bi bile te vsaj bolj 

premišljene in ovrednotene ter več stalnosti in kontinuiranega dela.  

 

Šest ravnateljev je navedlo, da bi želeli zakonsko urediti delovni čas, ponovno bi uvedli 

nagrajevanje uspešnih učiteljev in preoblikovali bi učne načrte, ki so preobsežni.  

 

Štirje vodstveni delavci so izpostavili, da bi spremenili sistem financiranja (računalniške 

programe, javna naročila), poskušali bi dvigniti ugled učiteljskemu poklicu (učitelju dati več 

moči, večjo veljavo), uvedli bi fleksibilnejše zaposlovanje in dali šolam ter učiteljem več 

avtonomije.  

 

V treh odgovorih ravnateljev se je pojavila potreba po spremembi normativov in standardov 

(med drugim znižanje števila učencev v oddelkih), zmanjšanju vloge oziroma poseganju 

staršev v strokovno delo, preverjanju kakovosti učiteljev med delovno dobo, ukinitvi ali vsaj 

prevrednotenju NPZ-jev, izboljšanju ocenjevanja učencev, spreminjanju šolske zakonodaje, 

ker je preobsežna, uvedbi novih predmetov, bolj življenjskih, in spremembi šolskega sistema 

(avstrijski zgled ali 8-letka).  

 

Dva ravnatelja bi, če bi bila v vlogi ministra znižala delovne dobe učiteljem in delovno 

obveznost, vzpostavili bi boljše napredovanje za učitelje (karierno), opredelili bi dolgoročno 

strategijo razvoja šolstva, spremenili pogoje za imenovanje ravnateljev, vključevali šole pri 

sprejemanju zakonov, upoštevali mnenja učiteljev in ravnateljev, podaljšali mandat 

ravnateljem, uvedli bolj kakovostno in nadzorovano pripravništvo ter mentorstvo in uvedli 

sprejemne izpite v srednjih šolah. 

 

Posamezni ravnatelji so navedli še, da bi dali več prakse v študij, poenostavili pridobitev 

novih kvalifikacij (poučevanje tretjega predmeta), sistematizirali bi ure dodatne strokovne 

pomoči, srednjim šolam in fakultetam bi ukinili financiranje po številu dijakov oziroma 

študentov, javno bi opredelili vlogo šole v družbenem prostoru, večji vpliv bi dali stroki pri 

prepisu učencev v šole z nižjim izobrazbenim standardom, spremenili plače, pravilnike, ki 

določajo pravice učencev, odločanje sveta zavoda, prepovedali bi odvetnikom služiti na račun 

šol, vpeljali bi večje upoštevanje izkušenj in ocenjevanje lepopisa ter vedenja, spremenili 

dodatno strokovno izobraževanje in okrepili vlogo ZRSŠ.  
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Največkrat izpostavljena področja sprememb s strani ravnateljev smo krepko poudarili. 

Navajamo še nekaj citatov: 

»Ukinila bi ocenjevanje, ukinila bi NPZ, uvedla sprejemne izpite na srednje šole in fakultete, 

uvedla reformo dodiplomskega izobraževanja učiteljev, kjer bi se le najboljši ljudje lahko 

vpisali, dala možnost ravnateljem, da po svoji presoji odpustijo učitelje, ki svojega dela ne 

opravijo dovolj kakovostno, pretresla vsebine učnih načrtov in izbrisala vse nepotrebne in za 

življenje neuporabne vsebine, v učne načrte bi vnesla praktičen pouk za pridobivanje veščin 

preživetja, prepovedala bi odvetnikom služiti na račun šol.« 

»Razbremenili delo učitelja z administrativnimi zadevami, ki jemljejo učitelju čas za 

pomembnejše stvari, kot je vzgoja otrok in izobraževanje.« 

»Izključevanje šol pri sprejemanju zakonov, ki niso smiselni za šolstvo, ker stvari, ki jih 

urejajo v šoli ni in s tem povzročajo birokracijo. Psihološke teste pred vpisom na pedagoško 

fakulteto. Možnost nagrajevanja učiteljev in učinkovite sankcije za učitelje, ki svojega dela ne 

opravljajo vestno. Manj sprememb šolskega sistema, če pa že pa preudarno, s temeljito 

analizo po izteku ene ali več generacij, brez vmesnega spreminjanja. Upoštevanje stroke pri 

sprejemanju zakonov. Računovodski programi in programi potrebni za pedagoško delo v 

izvedbi ministrstva, kot internega oddelka, tako kot za vnos ur (KPIS). Upoštevanje mnenja 

ravnateljev. Daljši mandat za ravnatelja, saj v petih letih stvari postavljaš, kasneje se 

pokažejo učinki tvojega dela. Večji vpliv šole na vključevanje učencev v šole z nižjim 

izobrazbenim standardom.« 

»Sprejmne izpite − psihofizične sposobnosti bodočih učiteljev, mentorstvo pripravnikom, 

odločanja sveta zavoda, imenovanje ravnateljev − to bi morala biti naloga ministrstva, ne pa 

vsi kvazi člani sveta zavoda, ki niti ne vedo, kaj je delo ravnatelja.« 

»Več moči pedagoškim delavcem − manj moči staršem in ostalim nestrokovnjakom, 

poenotenje delovnega časa učiteljev na vseh šolah po Sloveniji, manj birokracije, ocenjevanje 

lepopisa in vedenja učencev, nagrade učiteljem za uspešno delo, možnost napredovanja, ki se 

naj KONKRETNO pozna pri dohodku  ... pa še kaj.« 

 

Tudi razmišljanja učiteljev smo analizirali na isti način. Od 140 učiteljev je svoje mnenje 

zapisalo 119 učiteljev. Ostalih 21 je navedlo, da bi veliko spremenili, ali pa niso nič napisali. 

119 učiteljev je tako nanizalo 48 različnih področij, ki bi jih oni, če bi bili v vlogi ministra 

spremenili. Njihove predloge, kaj bi bilo treba spremeniti v našem šolskem sistemu, bomo 

prav tako navedli od tistih največkrat izpostavljenih do najmanjkrat. 
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Učitelji so največkrat zapisali (17), da bi zmanjšali birokracijo in administracijo. Prav tako 

so velikokrat (13) navajali, da bi znižali normative in standarde, ki so se velikokrat nanašali 

na znižanje števila učencev v oddelku. Da bi zvišali plače, je navedlo 12 učiteljev, in dalo več 

poudarka na vključevanje mnenj učiteljev pri sprejemanju zakonov in spreminjanju 

učnih načrtov (11) ter da bi bilo nujno treba spremeniti obstoječe učne načrte, kar je 

zapisalo 10 učiteljev. 

 

Kar precej učiteljev (5 do 9) je še navedlo, da bi dali učiteljem več avtonomije in avtoritete, 

da bi dvignili ugled, odnos in spoštovanje do poklica, da bi uvedli ponovno nagrajevanje 

uspešnih učiteljev, da bi spremenili napredovanje učiteljev, da ne bi uvajali nenehnih 

sprememb, da bi zmanjšali poseganje staršev in politike v šolstvo, da bi uvedli strožjo 

selekcijo pri vpisu na pedagoške programe, da bi omogočili sankcionirati nekvalitetne učitelje 

oz. jim omogočili prekvalifikacijo, da bi spremenili način preverjanja in ocenjevanja znanja, 

da bi spremenili celoten šolski sistem (največkrat nazaj v 8-letnega), da bi uredili pravice in 

dolžnosti učencev, da bi preverjali kakovost dela učiteljev oz. vsaj spremenilli način (ocena 

ravnatelja, inšpekcija) in da bi spremenili sistem NPZ-jev, če že ne ukinili. 

 

Manj kot pet učiteljev je navedlo, da bi spremenili sistem financiranja, da bi uvedli nove 

vsebine, bolj življenjske, da bi spremenili izobraževanje učiteljev, da bi ”počistili” ministrstva 

in zavode, da bi dali večji poudarek poučevanju in ukinili nepotrebne projekte, da bi uvedli 

izobraževanje glede na potrebe v državi, da bi izboljšali pogoje za delo, omejili izdaje ali vsaj 

poenotili delovne zvezke in učbenike, da bi zmanjšali število predmetov, predvsem izbirnih, 

da bi dodatno zaposlili specialne pedagoge in defektologe, spremenili bi način podaljšanega 

bivanja, uvedli bi ocenjevanje vedenja, prepustili bi stroki, da odloča o prepisu učencev v šole 

z nižjim izobrazbenim standardom, spremenili bi način imenovanja ravnateljev, ukinili bi 

plačilo po številu dijakov in znižali bi učno obvezo učiteljem. 

 

Posamezni učitelji so še navedli, da bi v našem šolskem sistemu dali izkušenim učiteljem več 

mentorske vloge in manj učne obveze, da bi spremenili način dodatne strokovne pomoči, da 

bi spremenili šolsko zakonodajo, da bi uvedli obvezno izmenjavo v času študiija, dali bi večji 

poudarek vzgoji in vrednotam, spodbujali bi k ustvarjalnosti, stremeli k temu, da šola ne bi 

postala tržno naravnana, večjo težo bi dali kolegialnim hospitacijam in tudi korektnim 

pogovorom s sodelavci, učitelji naj bi poučevali predmete, za katere je usposobljen, večjo 

vlogo bi dali podružničnim šolam in ravnatelji naj bi podpirali učitelje. 
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Primeri zapisov učiteljev, kaj bi v našem šolskem sistemu spremenili, če bi bili v vlogi 

ministra: 

»Avtonomija učitelja ne samo na papirju, ampak tudi v resnici. Učitelj si mora zaslužiti plačo. 

Dobri − slabi učitelji: Če se ne trudiš, nimaš zagotovljene službe. Učitelj ni tajnik - manj 

dokumentacije in prepisovanja enih in istih stvari. Manjši vpis na fakultete − le "pravi" ljudje 

so lahko učitelji.” 

»Ocenjevanje učiteljevega dela bi moralo biti temeljitejše, ravnatelj bi moral osebno govoriti 

z učitelji, pregledati zastavljene cilje in konec leta ali pa prihodnje leto pogledati realizacijo − 

ali je učitelj v svojem strokovnem delu napredoval ali ne. Hkrati pa bi moral ravnatelj učitelje 

podpirati in stati za njimi v raznih sporih s starši. Tako bi se počutili cenjene, naše delo bi 

bilo ovrednoteno in pri delu − poučevanju - ocenjevanju bi se počutili bolj suvereno. 

Kvalitetno poučevanje v razredu bi moralo imeti prednost pred raznimi projekti (nekatera 

izobraževanja so sama sebi namen), naše ure bi morale biti odprte za ”prijazne” hospitacije 

kolegov. Preveč smo zaprti vsak v svoj vrt − razred in ne vidimo preko plota. Zakaj? 

Realizacija učne snovi, ”pravično” ustno in pisno preverjanje ter ocenjevanje znanja.« 

»Omogočiti tistim, ki so izgubili voljo do učiteljskega poklica, prekvalifikacijo in pridobitev 

novega dela.« 

»Povečala bi ugled učiteljem tako, da bi jim vrnila avtonomijo in povišala plače.« 

»Razbremenila bi učitelje, še posebej papirologije. Upoštevati bi se morali tudi normativi 

glede na število učencev v razredu z odločbami.« 

»Sprejemni izpit na fakulteti, uvedba modulov: šolska dokumentacija in zakonodaja, učitelj 

kot vodja, organizator in svetovalec, načrtovanje VIZ-dela ...« 

»Učitelja bi razbremenila nepotrebne papirologije, v središče bi postavila otroka, njegove 

potrebe in sposobnosti. Žalsotno je, da inšpekcije zanima samo urejenost priprav in vseh 

ostalih papirjev, kakovosti dela v razredu pa nihče ne kontrolira. Torej je pomembno samo, 

kako si spreten z računalnikom in znaš vse lepo napisati.« 

»Učitelji potrebujemo več neodvisnosti. Prilagajanje čisto vsem in vsakemu, tj. hotenje, da bi 

vsi poučevali enako, ubija kreativnost. Menim, da so pogovori s kolegi nujni za izboljšanje oz. 

korekcijo lastnega dela, ne pa sprejemanje vsiljenih idej. Obravnave neke snovi ne morem 

izpljati točno tako kot moja kolegica. Veliko slabega so naredile stalne grožnje z inšpekcijo. 

Ukiniti Zavod za šolstvo.« 

»V šolah bi morali učenci pridobiti manj faktografskega znanja in več uporabnega znanja, 

znanja za življenje, večji poudarek bi moral biti na divergentnem razmišljanju in 
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ustvarjalnosti, inovativnosti. Šolski sistem bi moral biti bolj povezan z gospodarstvom oz. z 

drugimi sistemi v državi.« 

»Zelo veliko. Predvsem bi dala večjo vlogo učiteljem o tem, kaj učiti, ne pa da o tem odločajo 

strokovnjaki, ki sploh ne poznajo poučevanja in nikoli niso poučevali. Absolutno bi moralo 

biti veliko manj vsebin, da bi lahko dali poudarek na obravnavane teme in jih utrdili. 

Spremenila bi tudi pravilnik o ocenjevanju, saj tak, kot je, spodbuja kampanjsko učenje.« 

Pri primerjavi mnenj ravnateljev in učiteljev, kaj bi bilo treba spremeniti v našem šolskem 

sistemu, ugotovimo, da je večina področij sprememb enakih. Oboji so zelo izpostavili, da bi 

bilo treba zmanjšati papirologijo in administracijo. Razlika je še v tem, da učitelji niso niti 

enkrat omenili, da bi bilo treba zakonsko urediti delovni čas, čeprav so omenjali znižanje učne 

obveznosti učiteljem. Glede na to, da se področja dela učiteljev in ravnateljev razlikujejo, je 

razumljivo, da so tudi področja sprememb med njimi različna.  
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4 SKLEP 

Z magistrskim delom smo želeli dobiti celovit vpogled v postavke profesionalizacije 

učiteljskega poklica z vidika presoje pedagoških delavcev in širše nepedagoške javnosti, 

kamor smo uvrstili starše in učence. Z vidika spodbujanja profesionalnega razvoja učiteljev in 

krepitve njihove poklicne identitete v sedanjih spremenjenih družbenih razmerah je 

pomembno spoznanje, kateri dejavniki po presoji učiteljev in ravnateljev vplivajo na njihovo 

poklicno delo in možnosti za njihov profesionalni razvoj. Izsledki raziskave so pokazali, v 

kolikšni meri so postavke profesije zajete v pojmovanju učiteljskega poklica učiteljev in 

ravnateljev, učencev in staršev oziroma širše javnosti in ali prihaja med skupinami do razlik.  

 

Mnenja pedagoških delavcev (Javornik Krečič, 2008) in raziskovalcev (glej poglavje o 

učiteljskem poklicu kot profesiji) so neenotna pri vprašanju, ali je učiteljski poklic profesija. 

Izsledki naše raziskave so pokazali, da bi učitelji, ravnatelji, starši in učenci učiteljski poklic 

uvrstili med profesije, s tem da so se strokovni delavci s slednjim nekoliko bolj strinjali kot 

učenci in starši. Anketiranci so v odgovorih na odprta vprašanja nanizali razloge, zakaj bi 

učiteljski poklic uvrstili med profesijo. Prišli smo do osem značilnosti učiteljskega poklica, in 

sicer, ker učiteljevo delo vpliva na razvoj družbe, učitelji pripravljajo otroke za nadaljnjo 

življenjsko pot, učitelj je na svojem prodročju strokovnjak z visoko izobrazbo in poglobljenim 

znanjem iz različnih področij, ker je učiteljski poklic pomemben in poseben, ker je potreba po 

izobrazbi enako pomembna kot potreba po zdravju in pravičnosti, ker je poklic učitelja 

poslanstvo, ker je poklic učitelja ugleden in spoštovan in ker poklic učitelja opravljajo 

profesorji. Navedbe učiteljev, ravnateljev, staršev in učencev se skladajo z lastnostmi klasične 

opredelitve profesije, ki jih navajata Hargreaves in Fullan (2012, str. 80). A po drugi strani 

manjka učiteljskemu poklicu to, kar ena petina anketirancev izpostavlja: to je pomanjkanje 

avtonomije, ni učiteljske zbornice, razvrednotenost poklica in njegovega ugleda, prenizko 

plačilo, vmešavanje nestrokovnjakov v strokovno delo, neustrezni motivi za odločitev za 

učiteljski poklic (nesprejetost drugje, nizke ocene), prekratek čas študija v primerjavi z 

zdravniki in pravniki, razvrednoteneje znanja.  

 

Podatki niso pokazali statistično pomembnih razlik v mnenju učiteljev, ravnateljev, učencev 

in staršev o učiteljskem poklicu kot profesiji glede na spol, starost, delovno dobo, stopnjo 

izobrazbe, delovno mesto, strokovni naziv in zadovoljstvo z delom.  
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Učitelji so ključni dejavniki pri zagotavljanju kakovosti v izobraževnaju, kar je zadnje čase 

osrednji predmet strokovnih in političnih razprav tako na nacionali ravni kot na ravni 

Evropske unije. Zanimali so nas tudi dejavniki, ki po presoji učiteljev in ravnateljev vplivajo 

na kakovostno opravljanje poklicne vloge učiteljev. Učitelji in ravnatelji so na prvem mestu 

izpostavili, da je učinkovito poučevanje rezultat profesionalnega dela učiteljev, kar pa je 

možno le pod pogojem, če je učitelj profesionalec. Zelo pomembni so za strokovne delavce še 

poglobljeni strokovni pogovori med učitelji, ustrezni delovni pogoji, poglobljeno strokovno 

znanje, branje strokovne literature, stalno strokovno usposabljanje, odločitev za učiteljski 

poklic, svoboda pri uresničevanju učnih načrtov, kvalitetno pripravništvo in možnost 

poklicnega napredovanja za bolj kakovostno opravljanje poklicnih vlog. Reforme in 

spremembe, ki se dogajajo mimo njih, ter intenzifikacija zmanjšujejo kakovost dela. Pri treh 

dejavnikih prihaja med učitelji in ravnatelji do statistično pomembnih razlik, učitelji 

statistično pomembno višje ocenjujejo vpliv ustreznih delovnih pogojev na kakovostno 

pravljanje poklicnih vlog, medtem ko kvalitetnem pripravništvu in učiteljevem raziskovanju 

in objavljanju rezultatov, statistično pomembno višji vpliv pripisujejo ravnatelji.  

 

V raziskavi smo tudi zbrali mnenja učiteljev in ravnateljev, kateri dejavniki vplivajo na 

profesionalni razvoj. Profesionalni razvoj razumemo kot nekaj spreminjajočega ali, kot pravi 

Valenčič Zuljan (1999, 2001, 2012), gre za proces napredovanja učitelja v smeri kritičnega, 

neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja. Ta proces pa lahko v veliki meri prispeva h 

kakovostnejšemu opravljanju poklicnih vlog. Učitelji in ravnatelji tako velik vpliv pripisujejo 

motiviranosti posameznega učitelja za lasten profesionalni razvoj, prav tako klimi in kulturi 

šole, izkustvenemu učenju, ustreznim okoliščinam, spremenjeni in zahtevnejši vlogi učiteljev, 

delovni preobremenjenosti, razlogu za odločitev za učiteljski poklic, refleksiji in strokovnemu 

premisleku ter strokovnim pogovorom s sodelavci. Do statistično pomembnih razlik prihaja 

samo pri trditvi, da aktualno dogajanje v družbi vpliva na profesionalni razvoj posameznih 

učiteljev. Učitelji ta dejavnik statistično pomembno višje ocenjujejo v primerjavi z ravnatelji. 

 

Podatki so pokazali, namreč tako učitelji kot ravnatelji so mnenja, da notranji dejavniki bolj 

vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj kot zunanji. Verjetno so se anketiranci do 

učiteljskega poklica opredelili, da je profesija tudi na podlagi slednjih ugotovitev, saj so tisti z 

nasprotnim mišljenjem navajali bolj zunanje dejavnike, ki zavirajo prizadevanja, da bi bil 

učiteljski poklic profesija. Kot ugotavljata Korthagen in Vasalos (2009, str. 17): »Posebno 

izkušeni učitelji včasih popolnoma izgubijo stik s svojimi ideali oziroma jedrnimi kvalitetami. 
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Radi poudarjajo zunanje ovire, kot so ravnatelj, izobraževalni sistem, motivacija učencev itd.« 

Z jedrno refleksijo pa naj bi preusmerili njihovo pozornost na to, da njihova usmerjenost v 

zunanje ovire ustvarja notranje ovire za njihov zanos (prav tam).  

 

Ker vsi prejšnji dejavniki posredno ali neposredno vplivajo na profesionalizacijo pedagoškega 

poklica, nas je zanimalo, kateri dejavniki po mnenju učiteljev in ravnateljev vplivajo na 

profesionalizacijo učiteljskega poklica. Izmed 25 podanih dejavnikov se je izkazalo, da so to 

visoka strokovna usposobljenost učiteljev, profesionalno spoštljiv odnos učiteljev do učencev, 

sodelovanje učiteljev na šoli, način vodenja šolske politike, razgledanost in branje strokovne 

literature, poznavanje strokovne terminologije in zmožnost argumentiranja lastnih odločitev, 

ustrezni delovni pogoji, kolegialna pomoč pri razvoju sodelavcev in kakovostna ponudba 

stalnega strokovnega usposabljanja. Tako kot pri kakovostnejšem opravljanju poklicnih vlog 

so tudi pri profesionalizaciji učitelji bolj izpostavili pomen ustreznih delovnih pogojev kot  

ravnatelji. Učitelji so večji vpliv pripisali možnosti doktorskega študija za učitelje kot 

ravnatelji, čeprav so tudi sami ta dejavnik uvrstili na zadnje mesto. Učitelji in ravnatelji se 

statistično pomembno razlikujejo pri presoji vpliva na profesionalizacijo pedagoškega poklica 

tudi v trditvah, ki se nanašajo na selektivnost pri vpisu v študij in onemogočanje opravljanja 

poklica učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo kakovostno. Ravnatelji dane trditve statistično 

pomembno višje ocenjuejo.  

 

Samo poklicno zadovoljen učitelj bo lahko svoje delo opravljal dolgoročno kakovostno in s 

tem prispeval h kakovosti v izobraževanju, posledično pa tudi k profesionalizaciji učiteljskega 

poklica. Raziskali smo, katera področja dela prinašajo učiteljem in ravnateljem poklicno 

zadovoljstvo. Ravnatelji so navajali, da zelo radi sodelujejo s sodelavci in jih spodbujajo k 

strokovnemu izobraževanju, spodbujajo in spremljajo delo skupnosti učencev ter načrtujejo, 

organizirajo in vodijo šolo. V odprtih odgovorih so še navedli, da jih razveselijo dobri 

rezultati učencev in učiteljev, delo z učenci, organizacije priredite, proslav, projektov ipd. 

 

Učitelji so navedli, da jim največ zadovoljstva prinaša vodenje pouka in sodelovanje s 

sodelavci. V odprtih odgovorih pa so prav tako navedli delo z učenci, rezultati in napredek 

učencev, organiziranje raznih dogodkov (predstave, prireditve, noč branja), izobraževanje, 

zahvala ali pohvala s strani staršev ali učencev, sodelovanje v projektih, natečajih pa tudi 

sodelovanje s starši. 
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Tako iz odgovorov ravnateljev kot učiteljev je razvidno, da osrednjo pozornost namenjajo 

delu z učenci in sodelovanju s sodelavci.  

 

Da neki poklic postane profesija, ni dovolj, da ga opravljajo zadovoljni delavci. Ti delavci 

morajo biti profesionalci, ki pa jih opredeljujejo določeni dejavniki oziroma kompetence. 

Ugotovili smo, da so učitelji, ravnatelji in starši od 22 dejavnikov, ki so prisotni pri poklicnem 

delu učitelja, kar 14 prisodili, da so močno ali zelo močno prisotni, pri čemer so jih višje 

ovrednotili učitelji in ravnatelji kot pa starši. Do statistično pomembnih razlik je prišlo pri 18 

dejavnikih. Učitelji in ravnatelji statistično pomembno višji vpliv prispisujejo naslednjim 

istim dejavnikom: samostojno, odgovorno in zahtevno delo, strokovnost in praksa na svojem 

področju, opaziti in razumeti problem, iskanje novih idej in rešitev, jasno izražanje, visoka 

obremenitev, delo z računalnikom in internetom, delo pod stresom, koordiniranje aktivnosti, 

hitro usvajanje novega znanja, učinkovita uporaba časa, znanje na drugih področjih, 

produktivno sodelovanje z drugimi (timsko delo), učinkovito odločanje v težavnih situacijah 

ter refleksije pri opravljenem delu in kritični pogovori s sodelavci. Tri dejavnike (učinkovito 

pogajanje, dober ugled v javnosti, visoko plačilo) pa statistično pomembno višje ocenjujejo 

starši.  

 

V literaturi smo zasledili grupiranje kompetenc (dejavnikov), ki opredeljujejo poklic kot 

profesijo. Tudi mi smo prišli do štirih faktorjev, ki smo jih pomenovali: komunikacijske in 

inovacijske kompetence; profesionalno-strokovne kompetence; administrativne kompetence 

in vodstveno-podjetniške kompetence. Zanimalo nas je, ali prihaja znotraj skupin kompetenc 

do razlik glede na spol, starost, delovno dobo, stopnjo izobrazbe, delovno mesto, strokovni 

naziv in zadovoljstvo z delom pri učiteljih, ravnateljih in starših, tam, kjer je bilo to možno 

izračunati. Ugotovili smo, da učiteljice ocenjujejo, da so komunikacijske in inovacijske, 

profesionalno-strokovne in administrativne kompetence bolj prisotne pri učiteljevem 

poklicnem delu kot pa to menijo učitelji.  

 

Ravnatelji, stari od 45 do 54 let, menijo, da so profesionalno-strokovne in administrativne 

kompetence bolj prisotne pri pokicnem delu učitelja kot profesije v primerjavi s starejšimi 

kolegi, starimi 55 let in več. Do razlik prihaja tudi pri mnenjih staršev. Mlajši starši (do 45 let) 

pripisujejo večjo prisotnost komunikacijskih in inovacijskih ter administrativnih kompetenc 

pri učiteljevem delu kot starši stari od 45 do 54 let.  
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Mnenja osnovnošolskih učiteljev in ravnateljev o vplivih dejavnikov na učiteljev poklic kot 

profesijo se glede na delovno dobo ne razlikujejo statistično pomembno.  

 

Učitelji z visoko šolo so pripisali večjo prisotnost komunikacijskih in inovacijskih kompetenc 

pri učiteljevem poklicnem delu kot tisti, ki še študirajo na podiplomskem študiju. Starši s 

srednjo šolo ali manj pa so vodstveno-podjetniškim kompetencam pripisali večjo prisotnost 

pri učiteljevem delu kot starši s 6. ali 7. stopnjo izobrazbe.  

 

Glede na delovno mesto in strokovni naziv ni bilo statistično pomembnih razlik v mnenjih 

učiteljev in ravnateljev. 

 

Kot vemo, je izbira poklica ena bolj zahtevnih odločitev v življenju posameznika. Za 

izobraževanje in vzgojo pa je še kako pomembno, da se odločijo posamezniki premišljeno in 

zavestno. Rezultati naše raziskave so pokazali, da razlog odločitve za učiteljski poklic vpliva 

na profesionalno opravljanje dela in na učiteljev profesionalni razvoj. Podrobneje smo želeli 

raziskati motivacijske dejavnike izbire učiteljskega poklica. Ugotovili smo, da je najmočneje 

zastopana želja poučevati, da je to ”pravi” poklic in želja delati z otroki in mladostniki. Ti 

podatki, pridobljeni v naši raziskavi, se ne razlikujejo bistveno od drugih sorodnih raziskav. 

Smo pa prišli do nekoliko drugačne klasifikacije dejavnikov za odločitev za učiteljski poklic, 

in sicer: notranja poklicanost; socialno-ekonomska korist; altruistični cilji in osebnostna rast; 

aspiracije in alternativni cilji.  

 

Ker javnost in tudi sami strokovni delavci poudarjajo, da je učiteljski poklic izgubil na 

ugledu, nas je zanimalo, kateri dejavniki po presoji anketiranih vplivajo na ugled učiteljskega 

poklica. Do nekaterih dejavnikov so se opredelili vsi anketiranci (10), do drugih samo učitelji 

in ravnatelji (10), medtem ko so določene dejavnike ocenjevali samo učenci in starši. 

Ravnatelji, učitelji, starši in učenci se popolnoma strinjajo, da je »poučevanje pomembna 

družbena funkcija«. Do statistično pomembnih razlik pa prihaja med mnenji ravnateljev, ki se 

s tem bolj strinjajo, in mnenji učencev. Prav tako se starši, učitelji in ravnatelji močno 

strinjajo, da »vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na ugled učiteljskega poklica« (učenci 

so tej trditvi pripisali manjši pomen, zato med mnenji med skupinami prihaja do statistično 

pomembnih razlik). Ravno tako se ravnatelji, učitelji in starši močno strinjajo, da 

»medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci vpliva na razumevanje poučevanja kot 

profesionalne dejavnosti«, (učenci pa nekoliko manj, zato med njimi in na drugi strani starši, 
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učitelji in ravnatelji prihaja do statistično pomembnih razlik). Mnenja učencev in staršev, da 

je »naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) odraz spoštovanja učiteljskega poklica« se 

statitsično pomembno razlikujejo od mnenj ravnateljev, saj se slednji v manjši meri strinjajo. 

Učenci se v manjši meri strinjajo s trditvijo, da »sodelovanje učiteljev s starši vpliva na 

razumevanje poučevanja kot profesionalne dejavnosti«, v primerjavi z ostalimi skupinami, 

zato prihaja med njimi do statistično pomembnih razlik. Učenci s trditvijo, »če je učiteljevo 

delo bolj kompleksno, večji ugled ima poklic« izražajo večjo stopnjo strinjanja v primerjavi z 

učitelji in ravnatelji, kar so pokazale statistično pomembne razlike. Tako učenci kot starši s 

trditvami »učiteljski poklic je v naši družbi cenjen«, »vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno 

ne vpliva na pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti« in »bolj je učiteljevo delo 

kompleksno, boljše je plačano« izražajo večjo stopnjo strinjanja v primerjavi z učitelji in 

ravnatelji, zato prihaja med njihovimi mnenji do statistično pomembnih razlik. Zanimiva je 

ugotovitev, da so učenci in starši mnenja, da je učiteljski poklic v naši družbi bolj cenjen, kot 

to mislijo učitelji in ravnatelji.  

 

Učitelji in ravnatelji se v glavnem ali popolnoma strinjajo, da »poučevanje ni rutinsko delo, 

ampak odgovorno profesionalno odločanje, ki zahteva reševanje novih problemov«, da je »za 

profesionalizacijo učiteljskega poklica predpogoj ustrezna uposobljenost« in da »kakovostno 

visokošolsko izobraževanje vpliva na poučevanje kot profesijo«. S slednjim se ravnatelji bolj 

strinjajo kot učitelji, saj so podatki pokazali statistično pomembne razlike. Na ugled 

učiteljskega poklica po presoji učiteljev in ravnateljev močno vplivajo še »svoboda učiteljev 

pri odločanju«, »odločitve in presoje učiteljev, ki so značilne za strokovnjake« ter »ustrezne 

okoliščine za stalni profesionalni in karierni razvoj«. Starši ocenjujejo, da »pri svojih otrocih 

utrjujejo pozitivno mnenje o učiteljih« (58,3 %  − popolnoma, 29,8 % − v glavnem). Podoben 

rezultat smo dobili pri presoji staršev, da je »učiteljski poklic zaradi svojega poslanstva 

vzgoje in izobraževanja mladih v vsakem primeru vreden spoštovanja« (52,4 % − popolnoma, 

33,3 % − v glavnem). S to trditivjo se učenci manj strinjajo v primerjavi s starši (31,1 % − 

popolnoma, 27,7 % − v glavnem), zato so se pojavile statistično pomembne razlike. Starši se 

bolj kot učenci strinjajo, »da bi bilo treba učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo kakovostno, 

onemogočiti opravljanje poklica«, »da je bil učiteljski poklic včasih ugleden, sedaj pa je 

razvrednoten«, in da »k večjemu ugledu prispeva predstavitev kakovostnih šol in učiteljev«. 

Pri teh trditvah prihaja med mnenji staršev in učencev do statistično pomembnih razlik. »Da 

ima učiteljski poklic v slovenski javnosti velik ugled« pa menijo bolj učenci kot starši. Čeprav 
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se od skupno trinajstih trditev s to oboji najmanj strinjajo, prihaja med njimi do statistično 

pomembnih razlik. 

 

Po mnenju učiteljev in ravnateljev bi bilo treba v našem šolskem sistemu zmanjšati 

administracijo in birokracijo, omogočiti odpuščanje ali sankcioniranje nekvalitetnih učiteljev, 

uvesti strožjo selekcijo pri vpisu na pedagoške študijske programe, znižati normative in 

standarde (predvsem število učencev v oddelku), uvajati zgolj premišljene in ovrednotene 

spremembe, upoštevati mnenja učiteljev ter jih v te procese aktivno vključevati, zakonsko 

urediti delovni čas, nagrajevati uspešne učitelje, zvišati plačo in spremeniti obstoječe 

(preobsežne) učne načrte. 

 

Glede na naše ugotovitve, da tako učitelji, ravnatelji kot starši in učenci uvrščajo učiteljski 

poklic med profesije, bi se morali osredotočiti na tiste dejavnike, ki mu zmanjšujejo ugled oz. 

nivo profesionalnosti. Učitelji in ravnatelji pripisujejo notranjim dejavnikom večji vpliv na 

učiteljev poklic kot profesijo, ob tem pa večkrat izpostavljajo zunanje dejavnike, ki bi jih bilo 

potrebno spremeniti, zato bi bilo smotrno poskušati izboljšati zunanje dejavnike. Da bi imeli 

učitelji in ravnatelji vsaj tako dobro mnenje o ugledu svojega poklica in cenjenosti v naši 

družbi kot starši in učenci, (če ne še boljše) je med drugim pomembno njihovo usposabljanje. 

K zavedanju pomena profesionalizacije učiteljekega poklica, lastnega profesionalnega razvoja 

ter samospoštovanja bi pomembno pripomoglo usposabljanje študentov prihodnjih učiteljev o 

vsebinah, ki se nanašajo na profesionalni razvoj in profesionalizacijo učiteljskega poklica. 

 

Dobro bi bilo dati tudi večji poudarek refleksiji, pomenu strokovnega premisleka in 

strokovnim pogovorom s sodelavci, saj učiteljem zmanjkuje časa za tovrstne aktivnosti, ki 

dajejo učiteljskemu poklicu »dodano vrednost«.  

 

Prav tako prihaja do razlik med starši in učenci na eni strani ter učitelji in ravnatelji na drugi, 

pri pojmovanju učiteljskega poklica in tem, kateri dejavniki (oz. kompetence) ga 

opredeljujejo. Naši klienti premalokrat vidijo, kaj obsega učiteljevo delo, saj je neposrednega 

dela z njimi zgolj za polovico. Učencem se mnogokrat predstavljajo poklici, da se lažje 

odločijo za svojo nadaljnjo življenjsko pot. V srednjih šolah se pri poklicni orientaciji 

uporablja Hollandov vprašalnik SDS (Iskanje poklicne poti). Holland je predvideval šest 

osnovnih osebnostnih tipov, ki so povezani z določenimi poklici. Predvideva, da naj bi bil 

socialni tip osebnosti med drugimi idealen tudi za učitelja (Željeznov Seničar idr., 2006). 
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Vendar pa se kandidati za poklic odločajo tudi na podlagi pričakovanj, kaj jim bo prinesel 

poklic. Zato bi bilo dobro bolj izpostaviti, katere kompetence poklic učiteljski zahteva. V 

svoji doktorski disertaciji Valenčič Zuljan (1999) ugotavlja, da se študenti razrednega pouka v 

začetnem izobraževanju za učitelje zavedajo zahtevnosti in odgovornosti izbranega poklica, 

do pomembnih premikov v pogledih študentov pa je prišlo po pedagoški praksi. Sklepamo 

lahko, da na študentovo pojmovanje učiteljskega poklica pomembno vpliva pedagoška praksa 

in aktivno soočenje posameznika z izzivi učiteljske profesije. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učitelje 

Anketni vprašalnik za učitelje 
UČITELJEVA POKLICNA VLOGA IN NJEGOV PROFESIONALNI RAZVOJ  

 
Sem študentka podiplomskega študija Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Za raziskavo v okviru magistrskega dela potrebujem vaše mnenje o poučevanju 
oziroma učiteljevi poklicni vlogi, zato vas vljudno prosim, da izpolnite naslednji vprašalnik.  
Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate bom uporabila izključno za raziskovalne namene. 
Za vaš čas in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!      

 

Vesna Drofenik Jerič, prof. raz. pouka 

 
1. Navedeni  so različni dejavniki, ki lahko vplivajo na odločitev ljudi za učiteljski 

poklic. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri so vplivali na vašo poklicno 
odločitev. 
 
1- − NI vplivalo. 
2- − Je MALO vplivalo. 
3- − Je SREDNJE MOČNO vplivalo. 
4- − Je MOČNO vplivalo. 
5- − Je ZELO MOČNO vplivalo. 

  
 

DEJAVNIKI NI 
vplivalo 

Je 
MALO 
vplivalo 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
vplivalo 

Je 
MOČNO 
vplivalo 

Je ZELO 
MOČNO 
vplivalo 

1.  Želja delati z otroki in mladostniki. 1 2 3 4 5 
2.  Pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe. 1 2 3 4 5 
3.  Biti zgled otrokom in mladostnikom. 1 2 3 4 5 
4.  Priložnost uporabiti in razviti vse svoje 

sposobnosti. 1 2 3 4 5 

5.  Status učiteljskega poklica v družbi. 1 2 3 4 5 
6.  Možnosti zaposlitve. 1 2 3 4 5 
7.  Želja posnemati zgledne učitelje. 1 2 3 4 5 
8.  Ugodni delovni pogoji (počitnice, delovni čas). 1 2 3 4 5 
9.  Želja poučevati. 1 2 3 4 5 
10.  Nisem se uspel/a vpisati kam drugam. 1 2 3 4 5 
11.  Vseživljenjsko učenje. 1 2 3 4 5 
12.  Vpliv prijateljev. 1 2 3 4 5 
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DEJAVNIKI NI 

vplivalo 

Je 
MALO 
vplivalo 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
vplivalo 

Je 
MOČNO 
vplivalo 

Je ZELO 
MOČNO 
vplivalo 

13.  Ker je to »nesebičen« poklic. 1 2 3 4 5 
14.  To je zame pravi poklic. 1 2 3 4 5 
15.  Biti drugačen učitelj, kot so bili moji učitelji.  1 2 3 4 5 
16.  Poučevanje je koristno delo za razvoj celotne 

družbe. 1 2 3 4 5 

17.  Poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja 
iz dela. 1 2 3 4 5 

18.  Naključje. 1 2 3 4 5 
19.  Finančna varnost po upokojitvi. 1 2 3 4 5 
20.  Vedno prisotna želja za ta poklic. 1 2 3 4 5 
21.  Dober osebni dohodek.  1 2 3 4 5 
22.  Nizke ocene in rezultati v srednji šoli. 1 2 3 4 5 
23.  Poučevanje je stimulativen in kreativen poklic. 1 2 3 4 5 
24.  Možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. 1 2 3 4 5 
25.  Želja staršev. 1 2 3 4 5 
 
2. V kolikšni meri vam navedeni dejavniki prinašajo poklicno zadovoljstvo? Stopnjo 

zadovoljstva ocenite od 1 do 5.  
 

1 –  NIČ. 
2 – MALO. 
3 – SREDNJE VELIKO. 
4 – PRECEJ. 
5 – ZELO VELIKO. 
 

 NIČ MALO SREDNJE 
VELIKO PRECEJ ZELO 

VELIKO 

Vodenje pouka. 1 2 3 4 5 
Delo z učenci v okviru dodatnega in 
dopolnilnega pouka pouka. 1 2 3 4 5 

Delo z učenci s posebnimi potrebami. 1 2 3 4 5 
Sodelovanje pri projektih, inventuri, dekoraciji 
prostorov ipd. 1 2 3 4 5 

Organizacija proslav in prireditev. 1 2 3 4 5 
Priprava učencev na tekmovanja. 1 2 3 4 5 
Sodelovanje s starši. 1 2 3 4 5 
Sodelovanje s sodelavci. 1 2 3 4 5 
Vodstvo šole. 1 2 3 4 5 
Možnost dodatnega izobraževanja v šoli in 
izven. 1 2 3 4 5 
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3. Opišite en vidik, ki vam je v tem šolskem letu prinesel največ poklicnega 
zadovoljstva, in navedite, zakaj. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. V kolikšni meri se strinjate z navedeni dejavniki, ki vplivajo na ugled učiteljskega 

poklica? 
1 − NIKAKOR se ne strinjam. 
2 − V GLAVNEM se ne strinjam. 
3 − DELNO se strinjam. 
4 − V GLAVNEM se strinjam. 
5 − POPOLNOMA se strinjam. 
 

  DEJAVNIKI NIKAKOR 
se ne 

strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

1.  Poučevanje nečesa, za kar nisi usposobljen, 
znižuje ugled učiteljskemu poklicu.  
(Po zakonu lahko ravnatelj učitelja začasno napoti 
na drugo delo, za katero ne izpolnjuje pogojev.) 

1 2 3 4 5 

2.  Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen.  1 2 3 4 5 
3.  Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 1 2 3 4 5 
4.  Svoboda učiteljev pri odločanju o vsebinah, 

metodah in pogojih dela ter o ukrepih šolske 
politike je za učiteljski poklic pomembna. 

1 2 3 4 5 

5.  Spremenjena – zahtevnejša vloga učiteljev (poleg 
poučevanja še svetovanje, ukvarjanje z vedenjsko 
problematiko, inkluzijo …) zahteva odločitve in 
presoje, ki so značilne za strokovnjake. 

1 2 3 4 5 

6.  Centraliziranost šolskega sistema omejuje 
svobodo pri odločitvah. 

1 2 3 4 5 

7.  Pri učiteljskem poklicu bi se morala povečati 
mobilnost znotraj poklica. 

1 2 3 4 5 

8.  Večja prehodnost učiteljskih kvalifikacij znotraj 
Evrope bi povečala mobilnost.  

1 2 3 4 5 

9.  Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni in 
karierni razvoj vplivajo na učiteljski poklic. 

1 2 3 4 5 

10.  Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na 
ugled učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

11.  Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva 
na pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti. 

1 2 3 4 5 

12.  Zunanji videz učiteljev (urejenost) pispeva k 
večjemu ugledu učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

13.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je 
plačano. 

1 2 3 4 5 

14.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji ugled 
ima poklic.  

1 2 3 4 5 

15.  Za profesionalizacijo  učiteljskega poklica je 
predpogoj ustrezna usposobljenost.  

1 2 3 4 5 

16.  Poučevanje ni rutinsko delo, ampak odgovorno 
profesionalno odločanje in reševanje novih 

1 2 3 4 5 
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  DEJAVNIKI NIKAKOR 
se ne 

strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

problemov. 
17.  Kakovostno visokošolsko izobraževanje vpliva na 

kakovost dela učitelja. 
1 2 3 4 5 

18.  Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz 
spoštovanja učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

19.  Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne 
dejavnosti. 

1 2 3 4 5 

20.  Medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci 
vpliva na razumevanje poučevanja kot 
profesionalne dejavnosti. 

1 2 3 4 5 

 
5. V kolikšni meri se strinjate z navedeni dejavniki, ki vplivajo na možnost 

kakovostnega opravljanja poklicnih vlog? 
1 − NIKAKOR se ne strinjam. 
2 − V GLAVNEM se ne strinjam. 
3 − DELNO se strinjam. 
4 − V GLAVNEM se strinjam. 
5 − POPOLNOMA se strinjam. 

 
  DEJAVNIKI NIKAKOR 

se ne 
strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

1.  Država z načinom financiranja in zaposlovanja 
(predpisana stopnja izobrazbe) daje varnost in 
pomembnost poklicu, kar je predpogoj za 
kakovostno izvajanje poklicnih nalog.  

1 2 3 4 5 

2.  Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z 
izsledki raziskav je pomembno za kakovostno 
opravljanje učiteljevega dela. 

1 2 3 4 5 

3.  Pristojno ministrstvo z reguliranjem plačne 
politike in zaposlovanja (dajanje soglasij) znižuje 
motiviranost učiteljev za opravljanje poklicnih 
nalog. 

1 2 3 4 5 

4.  Reforme, spremembe, ki se dogajajo mimo 
učiteljev, vpeljane od »zgoraj«, ne prinašajo 
ustreznih rezultatov v praksi. 

1 2 3 4 5 

5.  Svoboda pri uresničevanju učnih načrtov prispeva 
h kakovosti opravljanja poklicnih vlog. 1 2 3 4 5 

6.  Intenzifikacija/delovna preobremenjenost 
zmanjšuje kakovost učiteljevega dela. 

1 2 3 4 5 

7.  Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, 
računalnik …) prispevajo h kakovostnejšemu 
opravljanju poklicnih vlog.  

1 2 3 4 5 

8.  Možnost napredovanja vpliva na odločanje 
učiteljev za dodatno usposabljanje.  

1 2 3 4 5 

9.  Razlog odločitve biti učitelj vpliva na 
profesionalno opravljanje dela (poslanstva). 

1 2 3 4 5 

10.  Poglobljeni strokovni pogovori med učitelji lahko 1 2 3 4 5 
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  DEJAVNIKI NIKAKOR 
se ne 

strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

bistveno prispevajo k večji kakovosti vzgoje in 
izobraževanja. 

11.  Učiteljevo raziskovanje in objavljanje  rezultatov 
lastnega dela vplivata na  kakovostnejše 
opravljane poklicnih vlog. 

1 2 3 4 5 

12.  Za kvalitetno opravljanje poklica je potrebna 
visoka stopnja strokovnega znanja. 

1 2 3 4 5 

13.  Kvalitetno pripravništvo vpliva na ustrezno 
opravljanje poklicne vloge. 

1 2 3 4 5 

14.  Učinkovito poučevanje je rezultat profesionalnega 
dela učiteljev. 

1 2 3 4 5 

15.  Branje strokovne literature prispeva h 
kakovostnejšemu opravljanju poklicnih vlog. 

1 2 3 4 5 

16.  Objavljanje strokovnih člankov je kazalnik 
profesionalnega dela učiteljev. 

1 2 3 4 5 

17.  Stalno strokovno usposabljanje pozitivno vpliva 
na kvalitetno opravljanje poklicnih vlog. 

1 2 3 4 5 

 
6. Zelo uglednim poklicem pravimo tudi profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki 

se že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi poklic učitelja uvrstili enako? 
 

a) DA, zato ker ________________________________________________  

b) NE, zato ker ________________________________________________ 

c) DRUGO: __________________________________________________ 

 

7. Za profesijo je značilno, da jo opredeljujejo različni dejavniki. V kolikšni meri so po 
vaši presoji spodaj navedeni dejavniki prisotni pri poklicnem delu učitelja? 
1 − NI prisotno. 
2 − Je MALO prisotno. 
3 − Je SREDNJE MOČNO prisotno. 
4 − Je MOČNO prisotno. 
5 − Je ZELO MOČNO prisotno. 

 
 DEJAVNIKI 

NI 
prisotno 

Je 
MALO 
prisotno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
prisotno 

Je 
MOČNO 
prisotno 

Je ZELO 
MOČNO 
prisotno 

1.  Strokovnost in praksa na svojem področju. 1 2 3 4 5 
2.  Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. 1 2 3 4 5 
3.  Visoka obremenitev. 1 2 3 4 5 
4.  Znanje na drugih področjih. 1 2 3 4 5 
5.  Opaziti in razumeti problem. 1 2 3 4 5 
6.  Hitro usvajanje novega znanja. 1 2 3 4 5 
7.  Visoko plačilo. 1 2 3 4 5 
8.  Učinkovito pogajanje. 1 2 3 4 5 
9.  Delo pod stresom. 1 2 3 4 5 
10.  Koordiniranje aktivnosti. 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI 
NI 

prisotno 

Je 
MALO 
prisotno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
prisotno 

Je 
MOČNO 
prisotno 

Je ZELO 
MOČNO 
prisotno 

11.  Učinkovita uporaba časa. 1 2 3 4 5 
12.  Dober ugled v javnosti. 1 2 3 4 5 
13.  Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko 

delo). 1 2 3 4 5 

14.  Jasno izražanje. 1 2 3 4 5 
15.  Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih 

(postaviti se zase). 1 2 3 4 5 

16.  Delo z računalnikom in internetom. 1 2 3 4 5 
17.  Iskanje novih idej in rešitev. 1 2 3 4 5 
18.  Refleksije o opravljenem delu in kritični 

pogovori s sodelavci. 1 2 3 4 5 

19.  Pisanje poročil, zabeležk in dokumentov. 1 2 3 4 5 
20.  Pisanje in branje v tujem jeziku. 1 2 3 4 5 
21.  Predstavljanje idej in poročil drugim. 1 2 3 4 5 
22.  Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. 1 2 3 4 5 
 

6 Ocenite, koliko navedeni dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj posameznih 
učiteljev. 

 
1- − NE vpliva. 
2- − MALO vpliva. 
3- − SREDNJE MOČNO vpliva. 
4- − MOČNO vpliva. 
5- − ZELO MOČNO vpliva. 
 

 DEJAVNIKI NE 
vpliva 

MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

1.  Učiteljeva mnenja in prepričanja o poklicni 
vlogi učitelja. 1 2 3 4 5 

2.  Kakovost začetnega (dodiplomskega) 
izobraževanja. 1 2 3 4 5 

3.  Obdobje pripravništva, strokovni izpit, 
mentorstvo. 1 2 3 4 5 

4.  Možnosti stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja, ki jih ponuja ZRSŠ. 1 2 3 4 5 

5.  Klima in kultura šole kot organizacije – 
sodelovanje med zaposlenimi. 1 2 3 4 5 

6.  Motiviranost posameznega učitelja za lasten 
profesionalen razvoj. 1 2 3 4 5 

7.  Sodelovanje v aktivih in drugih profesionalnih 
skupnostih. 1 2 3 4 5 

8.  Možnost vključitve in sodelovanja učiteljev v 
projektih.  1 2 3 4 5 

9.  Usposobljenost učitelja za refleksijo in 
zavedanje o pomenu strokovnega premisleka. 1 2 3 4 5 

10.  Biti mentor pripravniku. 1 2 3 4 5 
11.  Možnost napredovanja. 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI NE 
vpliva 

MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

12.  Refleksija in strokovni pogovori s sodelavci. 1 2 3 4 5 
13.  Aktualno dogajanje v družbi. 1 2 3 4 5 
14.  Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev 

z izsledki raziskav. 1 2 3 4 5 

15.  Delovna preobremenjenost. 1 2 3 4 5 
16.  Spremenjena in zahtevnejša vloga učiteljev. 1 2 3 4 5 
17.  Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni 

razvoj. 1 2 3 4 5 

18.  Učiteljevo raziskovanje in objavljanje o 
rezultatih lastnega dela.  1 2 3 4 5 

19.  Branje strokovne literature. 1 2 3 4 5 
20.  Izkustveno učenje. 1 2 3 4 5 
21.  Odločitev za učiteljski poklic. 1 2 3 4 5 
22.  Urejene družinske razmere.  1 2 3 4 5 
 

7 Ocenite, koliko navedeni dejavniki vplivajo na profesionalizacijo pedagoškega 
poklica. 

 
1- − NE vpliva. 
2- − MALO vpliva. 
3- − SREDNJE MOČNO vpliva. 
4- − MOČNO vpliva. 
5- − ZELO MOČNO vpliva. 
 

 DEJAVNIKI NE 
vpliva 

MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

1.  Oblikovan etični kodeks (temelji 
profesionalne etike). 1 2 3 4 5 

2.  Učiteljevo poznavanje razvoja lastne kariere. 1 2 3 4 5 
3.  Profesionalno spoštljiv odnos učiteljev do 

učencev. 1 2 3 4 5 

4.  Visoka strokovna usposobljenost učiteljev. 1 2 3 4 5 
5.  Aktivnost profesionalnih organizacij, 

sindikatov, društev in združenj učiteljev.  1 2 3 4 5 

6.  Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, 
računalnik …). 1 2 3 4 5 

7.  Možnost doktorskega študija za učitelje. 1 2 3 4 5 
8.  Sodelovanje šol s fakultetami, ki usposabljajo 

učitelje. 1 2 3 4 5 

9.  Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav 
pouka in znanja. 1 2 3 4 5 

10.  Učiteljeva pedagoška »razgledanost«, branje 
strokovne literature. 1 2 3 4 5 

11.  Kakovostna ponudba stalnega strokovnega 
usposabljanja. 1 2 3 4 5 

12.  Študiranje evropskih jezikov skozi začetno 
izobraževanje učiteljev. 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI NE 
vpliva 

MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

13.  Selektivnost pri vpisu na študij. 1 2 3 4 5 
14.  Vključevanje učiteljev v reforme. 1 2 3 4 5 
15.  Sodelovanje učiteljev v projektih. 1 2 3 4 5 
16.  Učiteljevo predstavljanje lastne pedagoške 

prakse in seznanjanje javnosti z izsledki 
raziskav v obliki člankov. 

1 2 3 4 5 

17.  Kolegialna pomoč pri razvoju sodelavcev. 1 2 3 4 5 
18.  Učiteljevo poznavanje strokovne 

terminologije in zmožnost argumentiranja 
lastnih odločitev. 

1 2 3 4 5 

19.  Način vodenja šolske politike. 1 2 3 4 5 
20.  Aktivno in kakovostno sodelovanje učiteljev 

na šoli. 1 2 3 4 5 

21.  Ugled poklica v širši javnosti.  1 2 3 4 5 
22.  Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev 

v medijih.  1 2 3 4 5 

23.  Zmožnost sodelovanja učiteljev s strokovnjaki 
iz drugih področij. 1 2 3 4 5 

24.  Osebni dohodek. 1 2 3 4 5 
25.  Onemogočenje opravljanja poklica učiteljem, 

ki svojega dela ne opravljajo kakovostno. 1 2 3 4 5 

 
 

8 Spol:       a)  M.        b)  Ž. 
 
 

9 Starost: ______________ let 
 
 

10 Leta delovnih izkušenj v šolstvu:    
a) 1 leto.  

b) 2–3 leta.         

b) 4–6 let.       

 

11 Stopnja izobrazbe: 
 

a. Akademija (2 leti + diplomska naloga). 

b. Visoka (3 leta + diplomska naloga). 

c. Univerzitetna (4 leta + diplomsko delo). 

č) Še študiram na podiplomskem študiju 

d) Magisterij. 

e) Doktorat. 

 

c) 7–18 let.       

č) 19–30 let. 

d) 30–40 let. 
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12 Delovno mesto:  a) Razredni učitelj v 1. ali 2. VI-obdobju.               

          b) Učitelj __________ (navedite predmete, ki jih poučujete) v 2. ali     

3. VI-obdobju.  

             c) Svetovalna služba. 

          č) Ravnatelj/vodstveni delavci. 

          d)  Drugo: ____________________ 

 

 

13 Strokovni naziv:    a) Brez naziva.      b) Mentor.        c) Svetovalec.         d) Svetnik- 
 

 
14 Bi se ponovno odločili za učiteljski poklic? a) DA.  b) NE.  c) 

NE VEM. 
 

 
15 Če bi bili v vlogi ministra, kaj bi v našem šolskem sistemu spremenili? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
           

Hvala! 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Vesna Drofenik Jerič; magistrsko delo 

223 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za ravnatelje 

Anketni vprašalnik za ravnatelje 
UČITELJEVA POKLICNA VLOGA IN NJEGOV PROFESIONALNI RAZVOJ  

 
Sem študentka podiplomskega študija Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Za raziskavo v okviru magistrskega dela potrebujem vaše mnenje o poučevanju oz. 
učiteljevi poklicni vlogi, zato vas vljudno prosim, da izpolnite naslednji vprašalnik.  
Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate bom uporabila izključno za raziskovalne namene. 
Za vaš čas in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!   
    

Vesna Drofenik Jerič, prof. raz. pouka 

 
1. Navedeni so različni dejavniki, ki lahko vplivajo na odločitev ljudi za učiteljski 

poklic. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri so vplivali na vašo poklicno 
odločitev. 
 
1- − NI vplivalo. 
2- − Je MALO vplivalo. 
3- − Je SREDNJE MOČNO vplivalo. 
4- − Je MOČNO vplivalo. 
5- − Je ZELO MOČNO vplivalo. 

  
 

DEJAVNIKI NI 
vplivalo 

Je 
MALO 
vplivalo 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
vplivalo 

Je 
MOČNO 
vplivalo 

Je ZELO 
MOČNO 
vplivalo 

1.  Želja delati z otroki in mladostniki. 1 2 3 4 5 
2.  Pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe. 1 2 3 4 5 
3.  Biti zgled otrokom in mladostnikom. 1 2 3 4 5 
4.  Priložnost uporabiti in razviti vse svoje 

sposobnosti. 1 2 3 4 5 

5.  Status učiteljskega poklica v družbi. 1 2 3 4 5 
6.  Možnosti zaposlitve. 1 2 3 4 5 
7.  Želja posnemati zgledne učitelje. 1 2 3 4 5 
8.  Ugodni delovni pogoji (počitnice, delovni čas). 1 2 3 4 5 
9.  Želja poučevati. 1 2 3 4 5 
10.  Nisem se uspel/a vpisati kam drugam. 1 2 3 4 5 
11.  Vseživljenjsko učenje. 1 2 3 4 5 
12.  Vpliv prijateljev. 1 2 3 4 5 
13.  Ker je to »nesebičen« poklic. 1 2 3 4 5 
14.  To je zame pravi poklic.  2 3 4 5 
15.   Biti drugačen učitelj, kot so bili moji učitelji. 1 2 3 4 5 
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DEJAVNIKI NI 

vplivalo 

Je 
MALO 
vplivalo 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
vplivalo 

Je 
MOČNO 
vplivalo 

Je ZELO 
MOČNO 
vplivalo 

16.  Poučevanje je koristno delo za razvoj celotne 
družbe. 1 2 3 4 5 

17.  Poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja 
iz dela. 1 2 3 4 5 

18.  Naključje. 1 2 3 4 5 
19.  Finančna varnost po upokojitvi. 1 2 3 4 5 
20.  Vedno prisotna želja za ta poklic. 1 2 3 4 5 
21.  Dober osebni dohodek.  1 2 3 4 5 
22.  Nizke ocene in rezultati v srednji šoli. 1 2 3 4 5 
23.  Poučevanje je stimulativen in kreativen poklic. 1 2 3 4 5 
24.  Možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. 1 2 3 4 5 
25.  Želja staršev. 1 2 3 4 5 
 
2. V kolikšni meri vam navedeni dejavniki prinašajo poklicno zadovoljstvo. Stopnjo 

zadovoljstva ocenite od 1 do 5.  
 

1 –  NIČ. 
2 – MALO. 
3 – SREDNJE VELIKO. 
4 – PRECEJ. 
5 – ZELO VELIKO. 

 
 NIČ MALO SREDNJE 

VELIKO PRECEJ ZELO 
VELIKO 

Načrtovanje, organiziranje in 
vodenje šole. 1 2 3 4 5 

Spodbujanje strokovnega 
izobraževanja in izpopolnjevanja 
strokovnih delavcev. 

1 2 3 4 5 

Organiziranje mentorstva 
pripravnikom. 1 2 3 4 5 

Spremljanje dela učiteljev in 
svetovanje. 1 2 3 4 5 

Predlaganje in odločanje o 
napredovanju delavcev. 1 2 3 4 5 

Izvrševanje odločb državnih 
organov. 1 2 3 4 5 

Sodelovanje s starši. 1 2 3 4 5 
Sodelovanje s sodelavci. 1 2 3 4 5 
Pripravljanje letnega načrta in 
poročila. 1 2 3 4 5 

Zastopanje in predstavljanje šole. 1 2 3 4 5 
Sklepanje delovnih razmerij. 1 2 3 4 5 
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 NIČ MALO SREDNJE 
VELIKO PRECEJ ZELO 

VELIKO 

Spodbujanje in spremljanje dela 
skupnosti učencev. 1 2 3 4 5 

      
 
3. Opišite vidik, ki vam je v tem šolskem letu prinesel največ poklicnega zadovoljstva, 

in navedite, zakaj. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. V kolikšni meri se strinjate z navedenimi dejavniki, ki vplivajo na ugled učiteljskega 

poklica? 
1 − NIKAKOR se ne strinjam. 
2 − V GLAVNEM se ne strinjam. 
3 − DELNO se strinjam. 
4 − V GLAVNEM se strinjam. 
5 − POPOLNOMA se strinjam. 
 

  DEJAVNIKI NIKAKOR 
se ne 

strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

1.  Poučevanje nečesa, za kar nisi usposobljen, 
znižuje ugled učiteljskemu poklicu.  
(Po zakonu lahko ravnatelj učitelja začasno napoti 
na drugo delo, za katero ne izpolnjuje pogojev.) 

1 2 3 4 5 

2.  Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen.  1 2 3 4 5 
3.  Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 1 2 3 4 5 
4.  Svoboda učiteljev pri odločanju o vsebinah, 

metodah in pogojih dela ter o ukrepih šolske 
politike je za učiteljski poklic pomembna. 

1 2 3 4 5 

5.  Spremenjena – zahtevnejša vloga učiteljev (poleg 
poučevanja še svetovanje, ukvarjanje z vedenjsko 
problematiko, inkluzijo …) zahteva odločitve in 
presoje, ki so značilne za strokovnjake. 

1 2 3 4 5 

6.  Centraliziranost šolskega sistema omejuje 
svobodo pri odločitvah. 

1 2 3 4 5 

7.  Pri učiteljskem poklicu bi se morala povečati 
mobilnost znotraj poklica. 

1 2 3 4 5 

8.  Večja prehodnost učiteljskih kvalifikacij znotraj 
Evrope bi povečala mobilnost.  

1 2 3 4 5 

9.  Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni in 
karierni razvoj vplivajo na učiteljski poklic. 

1 2 3 4 5 

10.  Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na 
ugled učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

11.  Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne vpliva 
na pojmovanje učiteljskega poklica v javnosti. 

1 2 3 4 5 

12.  Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k 
večjemu ugledu učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

13.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno, boljše je 
plačano. 

1 2 3 4 5 
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  DEJAVNIKI NIKAKOR 
se ne 

strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

14.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno, večji ugled 
ima poklic.  

1 2 3 4 5 

15.  Za profesionalizacijo  učiteljskega poklica je 
predpogoj ustrezna usposobljenost.  

1 2 3 4 5 

16.  Poučevanje ni rutinsko delo, ampak odgovorno 
profesionalno odločanje in reševanje novih 
problemov. 

1 2 3 4 5 

17.  Kakovostno visokošolsko izobraževanje vpliva na 
kakovost dela učitelja. 

1 2 3 4 5 

18.  Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je odraz 
spoštovanja učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

19.  Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne 
dejavnosti. 

1 2 3 4 5 

20.  Medsebojno spoštovanje med učitelji in učenci 
vpliva na razumevanje poučevanja kot 
profesionalne dejavnosti. 

1 2 3 4 5 

 
5. V kolikšni meri se strinjate z navedenimi dejavniki, ki vplivajo na možnost 

kakovostnega opravljanja poklicnih vlog? 
1 − NIKAKOR se ne strinjam. 
2 − V GLAVNEM se ne strinjam. 
3 − DELNO se strinjam. 
4 − V GLAVNEM se strinjam. 
5 − POPOLNOMA se strinjam. 

 
  DEJAVNIKI NIKAKOR 

se ne 
strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

1.  Država z načinom financiranja in zaposlovanja 
(predpisana stopnja izobrazbe) daje varnost in 
pomembnost poklicu, kar je predpogoj za 
kakovostno izvajanje poklicnih nalog.  

1 2 3 4 5 

2.  Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev z 
izsledki raziskav je pomembno za kakovostno 
opravljanje učiteljevega dela. 

1 2 3 4 5 

3.  Pristojno ministrstvo z reguliranjem plačne 
politike in zaposlovanja (dajanje soglasij) znižuje 
motiviranost učiteljev za opravljanje poklicnih 
nalog. 

1 2 3 4 5 

4.  Reforme, spremembe, ki se dogajajo mimo 
učiteljev, vpeljane od »zgoraj«, ne prinašajo 
ustreznih rezultatov v praksi. 

1 2 3 4 5 

5.  Svoboda pri uresničevanju učnih načrtov prispeva 
h kakovosti opravljanja poklicnih vlog. 1 2 3 4 5 

6.  Intenzifikacija/delovna preobremenjenost 
zmanjšuje kakovost učiteljevega dela. 

1 2 3 4 5 

7.  Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, 
računalnik …) prispevajo h kakovostnejšemu 

1 2 3 4 5 
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  DEJAVNIKI NIKAKOR 
se ne 

strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO 
se 

strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA 

se 
strinjam 

opravljanju poklicnih vlog.  
8.  Možnost napredovanja vpliva na odločanje 

učiteljev za dodatno usposabljanje.  
1 2 3 4 5 

9.  Razlog odločitve biti učitelj vpliva na 
profesionalno opravljanje dela (poslanstva). 

1 2 3 4 5 

10.  Poglobljeni strokovni pogovori med učitelji lahko 
bistveno prispevajo k večji kakovosti vzgoje in 
izobraževanja. 

1 2 3 4 5 

11.  Učiteljevo raziskovanje in objavljanje  rezultatov 
lastnega dela vplivata na  kakovostnejše 
opravljane poklicnih vlog. 

1 2 3 4 5 

12.  Za kvalitetno opravljanje poklica je potrebna 
visoka stopnja strokovnega znanja. 

1 2 3 4 5 

13.  Kvalitetno pripravništvo vpliva na ustrezno 
opravljanje poklicne vloge. 

1 2 3 4 5 

14.  Učinkovito poučevanje je rezultat profesionalnega 
dela učiteljev. 

1 2 3 4 5 

15.  Branje strokovne literature prispeva h 
kakovostnejšemu opravljanju poklicnih vlog. 

1 2 3 4 5 

16.  Objavljanje strokovnih člankov je kazalnik 
profesionalnega dela učiteljev. 

1 2 3 4 5 

17.  Stalno strokovno usposabljanje pozitivno vpliva 
na kvalitetno opravljanje poklicnih vlog. 

1 2 3 4 5 

 
6. Zelo uglednim poklicem pravimo tudi profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki 

se že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi poklic učitelja uvrstili enako? 
 

a) DA, zato ker ________________________________________________  

b) NE, zato ker ________________________________________________ 

c) DRUGO: __________________________________________________ 

 
7. Za profesijo je značilno, da jo opredeljujejo različni dejavniki. V kolikšni meri so po 

vaši presoji spodaj navedeni dejavniki prisotni pri poklicnem delu učitelja? 
 
16 − NI prisotno. 
17 − Je MALO prisotno. 
18 − Je SREDNJE MOČNO prisotno. 
19 − Je MOČNO prisotno. 
20 − Je ZELO MOČNO prisotno. 

 
 DEJAVNIKI 

NI 
prisotno 

Je 
MALO 
prisotno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
prisotno 

Je 
MOČNO 
prisotno 

Je ZELO 
MOČNO 
prisotno 

1.  Strokovnost in praksa na svojem področju. 1 2 3 4 5 
2.  Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. 1 2 3 4 5 
3.  Visoka obremenitev. 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI 
NI 

prisotno 

Je 
MALO 
prisotno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
prisotno 

Je 
MOČNO 
prisotno 

Je ZELO 
MOČNO 
prisotno 

4.  Znanje na drugih področjih. 1 2 3 4 5 
5.  Opaziti in razumeti problem. 1 2 3 4 5 
6.  Hitro usvajanje novega znanja. 1 2 3 4 5 
7.  Visoko plačilo. 1 2 3 4 5 
8.  Učinkovito pogajanje. 1 2 3 4 5 
9.  Delo pod stresom. 1 2 3 4 5 
10.  Koordiniranje aktivnosti. 1 2 3 4 5 
11.  Učinkovita uporaba časa. 1 2 3 4 5 
12.  Dober ugled v javnosti. 1 2 3 4 5 
13.  Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko 

delo). 1 2 3 4 5 

14.  Jasno izražanje. 1 2 3 4 5 
15.  Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih 

(postaviti se zase). 1 2 3 4 5 

16.  Delo z računalnikom in internetom. 1 2 3 4 5 
17.  Iskanje novih idej in rešitev. 1 2 3 4 5 
18.  Refleksije o opravljenem delu in kritični 

pogovori s sodelavci. 1 2 3 4 5 

19.  Pisanje poročil, zabeležk in dokumentov. 1 2 3 4 5 
20.  Pisanje in branje v tujem jeziku. 1 2 3 4 5 
21.  Predstavljanje idej in poročil drugim. 1 2 3 4 5 
22.  Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. 1 2 3 4 5 
 
8. Ocenite, koliko navedeni dejavniki vplivajo na profesionalni razvoj posameznih 

učiteljev. 
 
6- − NE vpliva. 
7- − MALO vpliva. 
8- − SREDNJE MOČNO vpliva. 
9- − MOČNO vpliva. 
10- − ZELO MOČNO vpliva. 

 
 DEJAVNIKI NE 

vpliva 
MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

1.  Učiteljeva mnenja in prepričanja o poklicni 
vlogi učitelja. 1 2 3 4 5 

2.  Kakovost začetnega (dodiplomskega) 
izobraževanja. 1 2 3 4 5 

3.  Obdobje pripravništva, strokovni izpit, 
mentorstvo. 1 2 3 4 5 

4.  Možnosti stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja, ki jih ponuja ZRSŠ. 1 2 3 4 5 

5.  Klima in kultura šole kot organizacije – 
sodelovanje med zaposlenimi. 1 2 3 4 5 

6.  Motiviranost posameznega učitelja za lasten 
profesionalen razvoj. 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI NE 
vpliva 

MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

7.  Sodelovanje v aktivih in drugih profesionalnih 
skupnostih. 1 2 3 4 5 

8.  Možnost vključitve in sodelovanja učiteljev v 
projektih.  1 2 3 4 5 

9.  Usposobljenost učitelja za refleksijo in 
zavedanje o pomenu strokovnega premisleka. 1 2 3 4 5 

10.  Biti mentor pripravniku. 1 2 3 4 5 
11.  Zmožnost napredovanja. 1 2 3 4 5 
12.  Refleksija in strokovni pogovori s sodelavci. 1 2 3 4 5 
13.  Aktualno dogajanje v družbi. 1 2 3 4 5 
14.  Raziskovanje pouka in seznanjenost učiteljev 

z izsledki raziskav. 1 2 3 4 5 

15.  Delovna preobremenjenost. 1 2 3 4 5 
16.  Spremenjena in zahtevnejša vloga učiteljev. 1 2 3 4 5 
17.  Ustrezne okoliščine za stalni profesionalni 

razvoj. 1 2 3 4 5 

18.  Učiteljevo raziskovanje in objavljanje o 
rezultatih lastnega dela. 1 2 3 4 5 

19.  Branje strokovne literature. 1 2 3 4 5 
20.  Izkustveno učenje. 1 2 3 4 5 
21.  Odločitev za učiteljski poklic. 1 2 3 4 5 
22.  Urejene družinske razmere. 1 2 3 4 5 
 
9. Ocenite, koliko navedeni dejavniki vplivajo na profesionalizacijo pedagoškega 

poklica. 
 
6- − NE vpliva. 
7- − MALO vpliva. 
8- − SREDNJE MOČNO vpliva. 
9- − MOČNO vpliva. 
10- − ZELO MOČNO vpliva. 

 
 DEJAVNIKI NE 

vpliva 
MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

1.  Oblikovan etični kodeks (temelji 
profesionalne etike). 1 2 3 4 5 

2.  Učiteljevo poznavanje razvoja lastne kariere. 1 2 3 4 5 
3.  Profesionalno spoštljiv odnos učiteljev do 

učencev. 1 2 3 4 5 

4.  Visoka strokovna usposobljenost učiteljev. 1 2 3 4 5 
5.  Aktivnost profesionalnih organizacij, 

sindikatov, društev in združenj učiteljev.  1 2 3 4 5 

6.  Ustrezni delovni pogoji (učilnica, kabinet, 
računalnik …). 1 2 3 4 5 

7.  Možnost doktorskega študija za učitelje. 1 2 3 4 5 
8.  Sodelovanje šol s fakultetami, ki usposabljajo 

učitelje. 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI NE 
vpliva 

MALO 
vpliva 

SREDNJE 
MOČNO 

vpliva 

MOČNO 
vliva 

ZELO 
MOČNO 

vpliva 

9.  Izvajanje nacionalnih in mednarodnih raziskav 
pouka in znanja. 1 2 3 4 5 

10.  Učiteljeva pedagoška »razgledanost«, branje 
strokovne literature. 1 2 3 4 5 

11.  Kakovostna ponudba stalnega strokovnega 
usposabljanja. 1 2 3 4 5 

12.  Študiranje evropskih jezikov skozi začetno 
izobraževanje učiteljev. 1 2 3 4 5 

13.  Selektivnost pri vpisu na študij. 1 2 3 4 5 
14.  Vključevanje učiteljev v reforme. 1 2 3 4 5 
15.  Sodelovanje učiteljev v projektih. 1 2 3 4 5 
16.  Učiteljevo odkrivanje novosti v lastni 

pedagoški praksi in seznanjanje javnosti z 
izsledki raziskav v obliki člankov. 

1 2 3 4 5 

17.  Kolegialna pomoč pri razvoju sodelavcev. 1 2 3 4 5 
18.  Učiteljevo poznavanje strokovne 

terminologije in zmožnost argumentiranja 
lastnih odločitev. 

1 2 3 4 5 

19.  Način vodenja šolske politike. 1 2 3 4 5 
20.  Aktivno in kakovostno sodelovanje učiteljev 

na šoli. 1 2 3 4 5 

21.  Ugled poklica v širši javnosti.  1 2 3 4 5 
22.  Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev 

v medijih.  1 2 3 4 5 

23.  Zmožnost sodelovanja učiteljev s strokovnjaki 
iz drugih področij. 1 2 3 4 5 

24.  Osebni dohodek. 1 2 3 4 5 
25.  Onemogočenje opravljanja poklica učiteljem, 

ki svojega dela ne opravljajo kakovostno. 1 2 3 4 5 

 
 
10. Spol:       a)  M.       b)  Ž. 
 
 
11. Starost: ______________ let 
 
 
12. Leta delovnih izkušenj v šolstvu:    
 

c) 1 leto.  

d) 2–3 let.         

c) 4–6 let.       

 

d) 7–18 let.       

e) 19–30 let. 

f) 30–40 let. 
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13. Stopnja izobrazbe: 
 

a) Akademija (2 leti + diplomska naloga). 

b) Visoka (3 leta + diplomska naloga). 

c) Univerzitetna (4 leta + diplomsko delo). 

 
 
14. Delovno mesto:  a) Ravnatelj OŠ.               

    b) Ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja. 

       c) Ravnatelj z učno obveznostjo oz. obveznostjo drugega strokovnega        

dela. 

 

15. Strokovni naziv:    a) Brez naziva.       b) Mentor.        c) Svetovalec.         d) Svetnik. 
 
 

16. Bi se ponovno odločili za pedagoški poklic? a) DA.  b) NE.  c) NE VEM. 
 

 
17. Če bi bili v vlogi ministra, kaj bi v našem šolskem sistemu spremenili? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Hvala! 

d) Še študiram na podiplomskem študiju 

e) Magisterij. 

f) Doktorat. 
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Priloga 3: Anketni vprašalnik za starše 

Anketni vprašalnik za starše 
UČITELJEVA POKLICNA VLOGA IN NJEGOV PROFESIONALNI RAZVOJ  

 
Sem študentka podiplomskega študija Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Za raziskavo v okviru magistrskega dela potrebujem vaše mnenje o poučevanju oz. 
učiteljevi poklicni vlogi, zato vas vljudno prosim, da izpolnite naslednji vprašalnik.  
Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate bom uporabila izključno za raziskovalne namene. 
Za vaš čas in sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem!   

 

Vesna Drofenik Jerič, prof. raz. pouka 

 
1. Zelo uglednim poklicem pravimo tudi profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki 

se že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi poklic učitelja uvrstili enako? 
 

a. DA, zato ker ________________________________________________  

b. NE, zato ker ________________________________________________ 

c. DRUGO: __________________________________________________ 

 

2. Za profesijo je značilno, da jo opredeljujejo različni dejavniki. V kolikšni meri so po 
vaši presoji spodaj navedeni dejavniki prisotni pri poklicnem delu učitelja?  
 
1- − NI prisotno. 
2- − Je MALO prisotno. 
3- − Je SREDNJE MOČNO prisotno. 
4- − Je MOČNO prisotno. 
5- − Je ZELO MOČNO prisotno. 

 
 DEJAVNIKI 

NI 
prisotno 

Je 
MALO 
prisotno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
prisotno 

Je 
MOČNO 
prisotno 

Je ZELO 
MOČNO 
prisotno 

1.  Strokovnost na svojem področju. 1 2 3 4 5 
2.  Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. 1 2 3 4 5 
3.  Visoka obremenitev. 1 2 3 4 5 
4.  Znanje na drugih področjih. 1 2 3 4 5 
5.  Opaziti in razumeti problem. 1 2 3 4 5 
6.  Hitro usvajanje novega znanja. 1 2 3 4 5 
7.  Visoko plačilo. 1 2 3 4 5 
8.  Učinkovito pogajanje. 1 2 3 4 5 
9.  Delo pod stresom. 1 2 3 4 5 
10.  Koordiniranje aktivnosti. 1 2 3 4 5 
11.  Učinkovita uporaba časa. 1 2 3 4 5 
12.  Dober ugled v javnosti. 1 2 3 4 5 
13.  Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko 

delo). 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI 
NI 

prisotno 

Je 
MALO 
prisotno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 
prisotno 

Je 
MOČNO 
prisotno 

Je ZELO 
MOČNO 
prisotno 

14.  Jasno izražanje. 1 2 3 4 5 
15.  Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih 

(postaviti se zase). 1 2 3 4 5 

16.  Delo z računalnikom in internetom. 1 2 3 4 5 
17.  Iskanje novih idej in rešitev. 1 2 3 4 5 
18.  Refleksije o opravljenem delu in kritični 

pogovori s sodelavci. 1 2 3 4 5 

19.  Pisanje poročil, zabeležk in dokumentov. 1 2 3 4 5 
20.  Pisanje in branje v tujem jeziku. 1 2 3 4 5 
21.  Predstavljanje idej in poročil drugim. 1 2 3 4 5 
22.  Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. 1 2 3 4 5 
23.  Oblikovan etični kodeks (temelji 

profesionalne etike). 1 2 3 4 5 

24.  Visoka izobrazba. 1 2 3 4 5 
 
3. Kakšen ugled ima učiteljski poklic v širši javnosti? Ocenite, v kolikšni meri se 

strinjate z navedenimi trditvami. 
 

1 − NIKAKOR se ne strinjam. 
2 − V GLAVNEM se ne strinjam. 
3 − DELNO se strinjam. 
4 − V GLAVNEM se strinjam. 
5 − POPOLNOMA se strinjam. 

 

 DEJAVNIKI 
NIKAKOR 

se ne 
strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO se 
strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA se 
strinjam 

1.  Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. 1 2 3 4 5 
2.  Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 1 2 3 4 5 
3.  Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na 

ugled učiteljskega poklica. 1 2 3 4 5 

4.  Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je 
odraz spoštovanja učiteljskega poklica. 1 2 3 4 5 

5.  Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne 
vpliva na pojmovanje učiteljskega poklica v 
javnosti. 

1 2 3 4 5 

6.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno 
(zahtevno), boljše je plačano. 1 2 3 4 5 

7.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno 
(zahtevno), večji ugled ima poklic. 1 2 3 4 5 

8.  Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k 
večjemu ugledu učiteljskega poklica. 1 2 3 4 5 

9.  Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na 
razumevanje poučevanja kot profesionalne 
dejavnosti. 

1 2 3 4 5 

10.  Medsebojno spoštovanje med učitelji in 
učenci vpliva na razumevanje poučevanja kot 
profesionalne dejavnosti. 

1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI 
NIKAKOR 

se ne 
strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO se 
strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA se 
strinjam 

11.  Aktivnost profesionalnih organizacij, 
sindikatov, društev in združenj učiteljev 
dviguje ugled pedagoškemu poklicu. 

1 2 3 4 5 

12.  Možnost doktorskega študija za učitelje 
pripomore k večjemu ugledu učiteljskega 
poklica. 

1 2 3 4 5 

13.  Učiteljski poklic je zaradi svojega poslanstva 
vzgoje in izobraževanja mladih v vsakem 
primeru vreden spoštovanja. 

1 2 3 4 5 

14.  Izvajanje nacionalnih in mednarodnih 
raziskav pouka in znanja prispeva h 
kakovostnejšemu opravljanju pedagoškega 
poklica. 

1 2 3 4 5 

15.  Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev 
v medijih prispeva k večjemu ugledu 
učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

16.  Osebni dohodek učiteljev je primeren. 1 2 3 4 5 
17.  Učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo 

kakovostno, bi bilo treba onemogočiti 
opravljanje poklica. 

1 2 3 4 5 

18.  Učiteljski poklic ima v slovenski javnosti 
velik ugled. 1 2 3 4 5 

19.  Učitelj je strokovnjak na svojem področju. 1 2 3 4 5 
20.  Pri svojih otrocih utrjujem pozitivno mnenje 

o učiteljih. 1 2 3 4 5 

21.  Učiteljski poklic ima visok družbeni status. 1 2 3 4 5 
22.  Učiteljski poklic je bil včasih ugleden, sedaj 

pa je razvrednoten. 1 2 3 4 5 

23.  Osnovnošolskemu učitelju zadostuje 
univerzitetna diploma, ne potrebuje 
magisterija ali doktorata. 

1 2 3 4 5 

 
 
4. Spol:       a)  M.        b)  Ž. 
 

5. Starost: ______________ let 
 
 
6. Sem starš: a) 1 otroka 

 b) 2 otrok. 
 c) 3 ali več otrok. 
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7. Dosežena stopnja izobrazbe: 
a. Nedokončana OŠ – 1. stopnja. 
b. OŠ – 2. stopnja. 
c. Nižje poklicno izobraževanje (2-letno) – 3. stopnja. 
d. Srednje poklicno izobraževanje (3-letno) – 4. stopnja. 
e. Štiriletna srednja šola – 5. stopnja. 
f. Višješolski program – 6/1. stopnja. 
g. Visokošolski program – 6/2. stopnja. 
h. Univerzitetni program, magisterij stroke – 7. stopnja. 
i. Magisterij znanosti – 8/1. stopnja. 
j. Doktorat znanosti – 8/2. stopnja. 

 
8. Zaposlitev: 

a. V privatnem sektorju. 

b. V javnem sektorju. 

c. Trenutno nezaposlen-/a. 

d. Drugo: _____________________ 
 

9. Označite, kako pomembne so za vas navedene vrednote. 
 DEJAVNIKI 

NI 
pomembno 

Je MALO 
pomembno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 

pomembno 

Je 
MOČNO 

pomembno 

Je ZELO 
MOČNO 

pomembno 

1.  Izobrazba/znanje. 1 2 3 4 5 
2.  Delavnost. 1 2 3 4 5 
3.  Denar. 1 2 3 4 5 
4.  Družinska sreča. 1 2 3 4 5 
5.  Enakost. 1 2 3 4 5 
6.  Ljubezen. 1 2 3 4 5 
7.  Poštenost. 1 2 3 4 5 
8.  Ugled. 1 2 3 4 5 
9.  Zdravje. 1 2 3 4 5 
10.  Varnost. 1 2 3 4 5 
11.  Vera v Boga. 1 2 3 4 5 
12.  Udobje. 1 2 3 4 5 
13.  Dobra hrana. 1 2 3 4 5 
14.  Svoboda. 1 2 3 4 5 
15.  Počitek. 1 2 3 4 5 
16.  Prekašanje drugih. 1 2 3 4 5 
17.  Ljubezen do domovine. 1 2 3 4 5 
18.  Spoštovanje zakonov. 1 2 3 4 5 
19.  Dobrota. 1 2 3 4 5 
20.  Mir. 1 2 3 4 5 
21.  Kultura. 1 2 3 4 5 
22.  Lepota. 1 2 3 4 5 
23.  Resnica. 1 2 3 4 5 
24.  Drugo: 1 2 3 4 5 
                                   Hvala!
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Priloga 4: Anketni vprašalnik za učence 

Anketni vprašalnik za učence 
UČITELJEVA POKLICNA VLOGA IN NJEGOV PROFESIONALNI RAZVOJ  

 
Sem študentka podiplomskega študija Poučevanje na razredni stopnji na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Za raziskavo v okviru magistrskega dela potrebujem tvoje mnenje o poučevanju 
oziroma učiteljevi poklicni vlogi, zato te vljudno prosim, da izpolniš naslednji vprašalnik.  
Anketni vprašalnik je anonimen, rezultate bom uporabila izključno za raziskovalne namene. 
Za tvoj čas in sodelovanje se ti najlepše zahvaljujem!      
 

Vesna Drofenik Jerič, prof. raz. pouka 

 
1. Zelo uglednim poklicem pravimo tudi profesije. Zdravnik in pravnik sta poklica, ki 

se že po tradiciji uvrščata med profesije. Ali bi poklic učitelja uvrstil/a enako? 
 

d. DA, zato ker ________________________________________________  

e. NE, zato ker ________________________________________________ 

f. DRUGO: __________________________________________________ 

 
2. Kakšen ugled ima učiteljski poklic v širši javnosti? Oceni, v kolikšni meri se strinjaš 

z navedenimi trditvami. 
 

1 − NIKAKOR se ne strinjam. 
2 − V GLAVNEM se ne strinjam. 
3 − DELNO se strinjam. 
4 − V GLAVNEM se strinjam. 
5 − POPOLNOMA se strinjam. 

 

 DEJAVNIKI 
NIKAKOR 

se ne 
strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO se 
strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA se 
strinjam 

24.  Učiteljski poklic je v naši družbi cenjen. 1 2 3 4 5 
25.  Poučevanje je pomembna družbena funkcija. 1 2 3 4 5 
26.  Vsak posamezni učitelj pomembno vpliva na 

ugled učiteljskega poklica. 1 2 3 4 5 

27.  Naslavljanje učitelja (tikanje, vikanje) je 
odraz spoštovanja učiteljskega poklica. 1 2 3 4 5 

28.  Vedenje učiteljev (obnašanje) bistveno ne 
vpliva na pojmovanje učiteljskega poklica v 
javnosti. 

1 2 3 4 5 

29.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno 
(zahtevno), boljše je plačano. 1 2 3 4 5 

30.  Bolj je učiteljevo delo kompleksno 
(zahtevno), večji ugled ima poklic. 1 2 3 4 5 

31.  Zunanji videz učiteljev (urejenost) prispeva k 
večjemu ugledu učiteljskega poklica. 1 2 3 4 5 

32.  Sodelovanje učiteljev s starši vpliva na 1 2 3 4 5 
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 DEJAVNIKI 
NIKAKOR 

se ne 
strinjam 

V 
GLAVNEM 

se ne 
strinjam 

DELNO se 
strinjam 

V 
GLAVNEM 
se strinjam 

POPOL- 
NOMA se 
strinjam 

razumevanje poučevanja kot profesionalne 
dejavnosti. 

33.  Medsebojno spoštovanje med učitelji in 
učenci vpliva na razumevanje poučevanja kot 
profesionalne dejavnosti. 

1 2 3 4 5 

34.  Za sprejem na fakulteto, da se izučim za 
učitelja, ne potrebujem visokih ocen. 1 2 3 4 5 

35.  Možnost doktorskega študija za učitelje 
pripomore k večjemu ugledu učiteljskega 
poklica. 

1 2 3 4 5 

36.  Učiteljski poklic je zaradi svojega poslanstva 
vzgoje in izobraževanja mladih v vsakem 
primeru vreden spoštovanja. 

1 2 3 4 5 

37.  Izvajanje nacionalnih in mednarodnih 
raziskav pouka in znanja prispeva h 
kakovostnejšemu opravljanju pedagoškega 
poklica. 

1 2 3 4 5 

38.  Predstavitev dela kakovostnih šol in učiteljev 
v medijih prispeva k večjemu ugledu 
učiteljskega poklica. 

1 2 3 4 5 

39.  Osebni dohodek učiteljev je primeren. 1 2 3 4 5 
40.  Učiteljem, ki svojega dela ne opravljajo 

kakovostno, bi bilo treba onemogočiti 
opravljanje poklica. 

1 2 3 4 5 

41.  Učiteljski poklic ima v slovenski javnosti 
velik ugled. 1 2 3 4 5 

42.  Učitelj je strokovnjak na svojem področju. 1 2 3 4 5 
43.  Razmišljam, da bi se odločil/a za učiteljski 

poklic. 1 2 3 4 5 

44.  Učiteljski poklic ima visok družbeni status. 1 2 3 4 5 
45.  Učiteljski poklic je bil včasih ugleden, sedaj 

pa je razvrednoten. 1 2 3 4 5 

46.  Osnovnošolskemu učitelju zadostuje 
univerzitetna diploma, ne potrebuje 
magisterija ali doktorata. 

1 2 3 4 5 

 
3. Spol:       a)  M.        b)  Ž. 
 
4. Starost: ______________ let 
 
5. Razred: __________ 
 
6. Uspeh v preteklem šolskem letu:    

 
a) Odličen.         

b) Prav dober.     

c) Dober. 

d) Zadosten. 

e) Nezadosten. 
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7. Označi, kako pomembne so zate navedene vrednote. 
 DEJAVNIKI 

NI 
pomembno 

Je MALO 
pomembno 

Je 
SREDNJE 
MOČNO 

pomembno 

Je 
MOČNO 

pomembno 

Je ZELO 
MOČNO 

pomembno 

25.  Izobrazba/ znanje. 1 2 3 4 5 
26.  Delavnost. 1 2 3 4 5 
27.  Denar. 1 2 3 4 5 
28.  Družinska sreča. 1 2 3 4 5 
29.  Enakost. 1 2 3 4 5 
30.  Ljubezen. 1 2 3 4 5 
31.  Poštenost. 1 2 3 4 5 
32.  Ugled. 1 2 3 4 5 
33.  Zdravje. 1 2 3 4 5 
34.  Varnost. 1 2 3 4 5 
35.  Vera v Boga. 1 2 3 4 5 
36.  Udobje. 1 2 3 4 5 
37.  Dobra hrana. 1 2 3 4 5 
38.  Svoboda. 1 2 3 4 5 
39.  Počitek. 1 2 3 4 5 
40.  Prekašanje drugih. 1 2 3 4 5 
41.  Ljubezen do domovine. 1 2 3 4 5 
42.  Spoštovanje zakonov. 1 2 3 4 5 
43.  Dobrota. 1 2 3 4 5 
44.  Mir. 1 2 3 4 5 
45.  Kultura. 1 2 3 4 5 
46.  Lepota. 1 2 3 4 5 
47.  Resnica. 1 2 3 4 5 
48.  Drugo: 1 2 3 4 5 
 

          Hvala! 
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Priloga 5: t-preizkus pomembnosti vrednot med učenci in starši 

 VREDNOTE  

Levenov preizkus 
enakosti varianc t-preizksu enakosti povprečij 

F p t g p 

Izobrazba/znanje. Predpostavka neenakosti varianc 7,67 0,006 -1,55 200,345 0,123 
Delavnost. Predpostavka neenakosti varianc 23,38 0,000 3,62 192,598 0,000 
Denar. Predpostavka neenakosti varianc 22,74 0,000 -4,71 200,938 0,000 
Družinska sreča. Predpostavka neenakosti varianc 27,80 0,000 3,18 194,454 0,002 
Enakost. Predpostavka neenakosti varianc 40,65 0,000 4,83 185,046 0,000 
Ljubezen. Predpostavka neenakosti varianc 46,06 0,000 5,09 180,344 0,000 
Poštenost. Predpostavka neenakosti varianc 17,75 0,000 2,95 200,389 0,004 
Ugled. Predpostavka neenakosti varianc 4,14 0,043 -0,28 198,496 0,783 
Zdravje. Predpostavka neenakosti varianc 13,40 0,000 2,03 195,895 0,044 
Varnost. Predpostavka neenakosti varianc 13,20 0,000 2,30 197,663 0,022 
Vera v Boga. Predpostavka enakosti varianc 0,80 0,371 -0,77 201 0,445 
Udobje. Predpostavka enakosti varianc 1,97 0,162 -2,34 201 0,020 
Dobra hrana. Predpostavka neenakosti varianc 4,45 0,036 -2,87 197,048 0,004 
Svoboda. Predpostavka neenakosti varianc 15,49 0,000 2,01 199,661 0,046 
Počitek. Predpostavka neenakosti varianc 7,49 0,007 -1,16 192,51 0,247 
Prekašanje drugih. Predpostavka neenakosti varianc 8,36 0,004 -3,52 197,256 0,001 
Ljubezen do domovine. Predpostavka enakosti varianc 2,41 0,122 -1,04 201 0,301 
Spoštovanje zakonov. Predpostavka enakosti varianc 1,74 0,188 0,77 201 0,443 
Dobrota. Predpostavka enakosti varianc 1,45 0,230 0,85 201 0,395 
Mir. Predpostavka neenakosti varianc 15,90 0,000 2,41 199,925 0,017 
Kultura. Predpostavka neenakosti varianc 8,97 0,003 -0,75 198,138 0,453 
Lepota. Predpostavka neenakosti varianc 11,90 0,001 -3,31 196,463 0,001 
Resnica. Predpostavka neenakosti varianc 6,48 0,012 1,48 199,424 0,140 

 
Priloga 6: Komunalitete posameznih spremenljivk, ki vplivajo na učiteljev poklic kot 

profesijo 

  Začetne vrednosti Ekstrahirane vrednosti 
Strokovnost in praksa na svojem področju. 0,556 0,55 
Samostojno, odgovorno in zahtevno delo. 0,601 0,60 
Visoka obremenitev. 0,572 0,59 
Znanje na drugih področjih. 0,588 0,60 
Opaziti in razumeti problem. 0,662 0,71 
Hitro usvajanje novega znanja. 0,574 0,52 
Visoko plačilo. 0,553 0,73 
Učinkovito pogajanje. 0,413 0,49 
Delo pod stresom. 0,559 0,63 
Koordiniranje aktivnosti. 0,63 0,67 
Učinkovita uporaba časa. 0,614 0,56 
Dober ugled v javnosti. 0,5 0,56 
Produktivno sodelovanje z drugimi (timsko delo). 0,606 0,57 
Jasno izražanje. 0,622 0,59 
Vzpostavljanje lastne avtoritete pri drugih (postaviti se 
zase). 0,389 0,36 

Delo z računalnikom in internetom. 0,433 0,38 
Iskanje novih idej in rešitev. 0,629 0,61 
Refleksije o opravljenem delu in kritični pogovori s 
sodelavci. 0,6 0,61 

Pisanje poročil, zabeležk, in dokumentov. 0,395 0,35 
Pisanje in branje v tujem jeziku. 0,37 0,30 
Predstavljanje idej in poročil drugim. 0,601 0,62 
Učinkovito odločanje v težavnih situacijah. 0,635 0,65 
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Priloga 7: Dejavniki, ki vplivajo na učiteljev poklic kot profesijo - delež pojasnjene 

variance faktorske analize 

Faktor 
Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji Lastne vrednosti po rotaciji 

Skupaj % 
variance 

kumulativa 
% Skupaj % 

variance 
kumulativa 

% Skupaj % 
variance 

kumulativa 
% 

1 9,25 42,04 42,04 8,82 40,11 40,11 3,62 16,46 16,46 
2 2,50 11,38 53,42 2,08 9,44 49,55 3,41 15,51 31,98 
3 1,13 5,12 58,54 0,70 3,18 52,73 3,40 15,46 47,44 
4 1,07 4,84 63,38 0,64 2,91 55,63 1,80 8,20 55,63 
5 0,96 4,34 67,72             
6 0,84 3,80 71,52             
7 0,71 3,21 74,73             
8 0,61 2,76 77,48             
9 0,55 2,50 79,98             
10 0,52 2,35 82,33             
11 0,49 2,22 84,56             
12 0,43 1,97 86,53             
13 0,41 1,86 88,39             
14 0,37 1,70 90,08             
15 0,33 1,51 91,60             
16 0,30 1,37 92,96             
17 0,30 1,34 94,30             
18 0,27 1,24 95,54             
19 0,26 1,17 96,72             
20 0,25 1,14 97,86             
21 0,24 1,09 98,95             
22 0,23 1,05 100,00             

 
 
Priloga 8: Komunalitete posameznih spremenljivk, ki vplivajo na odločitev za učiteljski 

poklic 

  Začetne vrednosti Ekstrahirane vrednosti 
Vedno prisotna želja za ta poklic. 0,625 0,61 
Želja poučevati. 0,596 0,61 
Želja delati z otroki in mladostniki. 0,567 0,52 
Naključje. 0,596 0,54 
To je zame pravi poklic. 0,531 0,51 
Želja posnemati zgledne učitelje. 0,472 0,44 
Status učiteljskega poklica v družbi. 0,538 0,62 
Možnosti zaposlitve. 0,493 0,52 
Dober osebni dohodek. 0,412 0,42 
Ugodni delovni pogoji (počitnice, delovni čas). 0,414 0,39 
Finančna varnost po upokojitvi. 0,387 0,45 
Želja staršev. 0,257 0,17 
Vpliv prijateljev. 0,208 0,14 
Poučevanje je koristno delo za razvoj celotne družbe. 0,614 0,66 
Vseživljenjsko učenje. 0,374 0,42 
Poučevanje zagotavlja zadovoljstvo, ki izhaja iz dela. 0,565 0,50 
Poučevanje je stimulativen in kreativen poklic. 0,311 0,34 
Biti drugačen učitelj, kot so bili moji učitelji. 0,324 0,19 
Možnost zaposlitve tudi v drugih poklicih. 0,279 0,22 
Pomembnost pridobitve fakultetne izobrazbe. 0,446 0,50 
Biti zgled otrokom in mladostnikom. 0,646 0,69 
Priložnost uporabiti in razviti vse svoje sposobnosti. 0,372 0,38 
Nisem se uspel/-a vpisati kam drugam. 0,315 0,49 
Nizke ocene in rezultati v srednji šoli. 0,258 0,32 
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Priloga 9: Motivacijski dejavniki izbire učiteljskega pokica - delež pojasnjene variance 

faktorske analize 

FAKTOR Začetne lastne vrednosti Lastne vrednosti po ekstrakciji Lastne vrednosti po rotaciji 
Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % Skupaj % variance Kumulativa % 

1 5,52 22,99 22,99 5,041 21,01 21,005 3,647 15,20 15,196 
2 3,49 14,56 37,55 2,938 12,24 33,248 2,311 9,63 24,826 
3 1,66 6,93 44,48 1,135 4,73 37,976 2,257 9,40 34,23 
4 1,33 5,53 50,01 0,769 3,21 41,181 1,294 5,39 39,623 
5 1,29 5,37 55,37 0,754 3,14 44,321 1,128 4,70 44,321 
6 1,14 4,74 60,11             
7 0,97 4,04 64,15             
8 0,86 3,58 67,72             
9 0,81 3,37 71,09             
10 0,77 3,21 74,31             
11 0,69 2,88 77,18             
12 0,67 2,79 79,97             
13 0,62 2,57 82,54             
14 0,59 2,47 85,01             
15 0,53 2,20 87,21             
16 0,50 2,10 89,31             
17 0,49 2,02 91,33             
18 0,40 1,66 92,99             
19 0,36 1,50 94,49             
20 0,35 1,47 95,97             
21 0,31 1,31 97,27             
22 0,24 0,99 98,26             
23 0,23 0,95 99,21             
24 0,19 0,80 100,00             

 
 
 


