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POVZETEK 

Namen diplomskega dela je bil raziskati, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki 

poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, presojajo svojo 

usposobljenost za vodenje razreda. Zanimalo nas je, kako uspešno se spoprijemajo z izzivi v 

razredu, predvsem na področju discipline. 

V prvem delu smo predstavili populacijo učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter 

izobraževanje v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Opredelili smo 

kompetence sodobnega učitelja, navedli različne stile in strategije učiteljevega vodenja 

razreda ter predstavili učiteljev profesionalni razvoj. 

V drugem delu smo prikazali rezultate raziskave, v kateri je sodelovalo 62 specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika. Zanimalo 

nas je, katero področje kompetenc sodobnega učitelja, je po mnenju specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, ki delajo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom, najpomembnejše. Želeli smo ugotoviti, katere kompetence so po njihovem 

mnenju pomembne za vodenje razreda ter kako presojajo, da jih imajo razvite. Zanimala nas 

je tudi njihova ocena, kako uspešno se spoprijemajo z različnimi disciplinskimi, vedenjskimi in 

drugimi težavami učencev v razredu. Raziskali smo njihove prevladujoče stile vodenja in 

disciplinske pristope. Končno smo raziskali tudi njihovo mnenje o pomembnih dejavnikih za 

profesionalni razvoj na področju vodenja razreda. 

Raziskava je pokazala, da je po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

najpomembnejše področje kompetenc sodobnega učitelja učinkovito poučevanje. Med 

pomembnimi kompetencami za vodenje razreda izpostavljajo učinkovito komunikacijo z 

učenci. Večina jih ocenjuje, da imajo dobro razvite kompetence za vodenje razreda ter da se 

uspešno spoprijemajo z disciplinskimi in drugimi težavami učencev v razredu. Njihov 

prevladujoč stil vodenja je demokratični, najuporabnejši disciplinski pristop pa vzpostavljanje 

dobrih odnosov med učiteljem in učenci. Menijo, da je najpomembnejši dejavnik za 

profesionalni razvoj na področju vodenja razreda klima na šoli ter odnosi s sodelavci.  
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Ključne besede: specialni in rehabilitacijski pedagog, učenci z lažjo motnjo v duševnem 
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ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis was to research the perceived self-efficacy in classroom 

management among special education teachers who teach in an adapted education program 

with lower educational standards. We wanted to evaluate how prepared are they to meet 

the challenges in maintaining classroom discipline. In the theoretical part of the thesis, we 

described the characteristics of pupils with mild intellectual disabilities and their education 

in an adapted educational program with lower educational standards. We defined the 

competences of the modern teacher, we stated various classroom management styles and 

strategies and last we defined the notion of professional development.  

In the empirical part of the thesis, we presented the results of the survey, which included 62 

special education teachers. Data were collected using a questionnaire. We aimed to find out 

which area of competences of the modern teacher is the most important, according to 

special education teachers who teach in an adapted educational program with lower 

educational standards. We wanted to determine the key competences for classroom 

management, according to special education teachers. We aimed to find out how well they 

have developed those competences and how effectively they handle behavioral and other 

problems, students have. We were interested in the dominant classroom management 

styles and disciplinary approaches special education teachers adopt. Finally, we defined the 

factors that influence their professional development in classroom management. 

The survey showed that according to special education teachers effective teaching is the 

most important area of competences of the modern teacher. Among the key competences 

for classroom management they have exposed effective communication  with pupils. Most  

special education teacher assessed they have well developed those competences and are  

effective in handling behavioral and other problems, students have. Most teachers adopt 

democratic classroom management styles and have exposed establishing good relationships 

between teachers and students as the most appropriate disciplinary approach. They believe 

that school atmosphere and relations with colleagues are the factors that influence their 

professional development in classroom management the most. 
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UVOD 

 

Živimo v času, ko so edina prava stalnica neprestane spremembe. Hiter tempo življenja, 

novosti na področju znanosti in tehnologije ter družbene spremembe so lastnosti sodobne 

družbe, ki od učiteljev zahtevajo drugačne spretnosti in kompetence, kot so bile potrebne v 

preteklosti (Peklaj, 2006). Tako v Sloveniji kot tudi v ostalih evropskih državah potekajo 

številne razprave o vlogi učitelja v sodobni družbi ter o kompetencah, ki jih potrebujejo 

učitelji pri svojem poklicu (Peklaj idr., 2009).  

Učitelj je tisti, ki učence usmerja k doseganju spoznavnih, metaspoznavnih, čustvenih, 

motivacijskih in socialnih učnih ciljev (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009). Poleg učiteljeve 

vloge posredovalca vsebin se vse bolj poudarja tudi pomembnost njegove vloge na odnosni 

ravni. Kompetentnost učitelja se tako kaže v njegovih spretnostih vodenja in komuniciranja. 

(Peklaj, 2006, v Peklaj idr., 2009). Učitelj se kot vodja razreda ukvarja z oblikovanjem in 

vzdrževanjem oddelčne skupnosti, oblikuje pravila vedenja v razredu ter vzpostavlja 

sodelovalno komunikacijo z učenci (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009).  

Mnoge empirične študije kažejo, da je ukvarjanje z učenci, ki motijo pouk s svojim 

neprimernim vedenjem, ena ključnih skrbi, s katerimi se soočajo učitelji, predvsem tisti na 

začetku svoje poklicne poti (Rathvon, 2003, v Peklaj idr., 2009). Brez težav lahko trdimo, da 

to velja tudi za specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki delajo v osnovnih šolah s 

prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Novljan (1997) navaja, da so pri 

učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju pogoste težave s socialnim prilagajanjem. 

»Njihove glavne pomanjkljivosti so nesamostojnost, slaba iniciativnost, pomanjkljiva 

samokontrola, težko se obvladajo in odložijo trenutne želje.« (Novljan, 1997, str. 32) Prav 

zato je še posebej pomembno, da imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi ustrezna znanja 

in spretnosti za vodenje razreda in usmerjanje vedenja oseb z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju. 

V luči omenjenih okoliščin postaja vloga učitelja vse kompleksnejša. Izobraževanje učiteljev 

doživlja mnoge spremembe, ki so prežete s skrbjo, ali bodo učitelji sposobni dejavno 

izpolnjevati nove naloge (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). Poleg 
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izobraževanja na fakulteti se vse bolj izpostavlja pomen učiteljevega profesionalnega razvoja 

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

osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja« (Valenčič-

Zuljan, 2001, str. 131). Nekateri avtorji pri tem opozarjajo, da se z učiteljevo profesionalno 

rastjo spreminja tudi učiteljev disciplinski pristop, ki ni nekaj stalnega, nespremenljivega, 

veljavnega za vse čase, pač pa je odvisen od njegovih izkušenj in samozaupanja. Pri tem 

opozarjajo, da lahko učiteljev način odzivanja na neprimerno vedenje učencev nazaduje ne 

glede na stopnjo profesionalnega razvoja predvsem takrat, ko učitelj situacijo zaznava kot 

zelo stresno (Pšunder, 2004, 103–104).  
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1 TEORETIČNI DEL 

1.1 KOMPETENCE UČITELJEV 

1.1.1 KOMPETENCE ZA 21. STOLETJE 

 

Dandanes je učitelj pri svojem delu postavljen pred mnoge izzive, ki jih prinaša hiter tempo 

življenja, razvoj znanosti in tehnologije, družbene spremembe in spremembe vrednot. Vse 

bolj kompleksni izzivi, s katerimi se srečujemo v vsakodnevnem življenju, zahtevajo razmislek 

o vlogi, ki jo ima izobraževanje za posameznika in družbo v celoti (Peklaj, 2006).  

D. Bell (1976, v Peklaj, 2006) je to novo obdobje v razvoju družbe poimenoval družba znanja, 

ki je pravzaprav družba neprestanega učenja. Za kvalitetno življenje v družbi znanja, kjer so 

edina stalnica neprestane spremembe na vseh področjih življenja, pa so potrebne drugačne 

spretnosti in kompetence kot so bile potrebne v preteklosti (Peklaj, 2006). Posamezne 

države na te spremembe v družbi odgovarjajo različno, vsem pa je skupno izpostavljanje 

pomena in vloge vzgoje in izobraževanja kot temeljnih dejavnikov v preoblikovanju evropske 

družbe v učečo se družbo, s pomembno vlogo v gospodarskem delovanju in graditvi socialne 

kohezije (Buchberger idr., 2001, v Valenčič-Zuljan, 2012).  

Tako so bile narejene številne študije, ki so se ukvarjale z ugotavljanjem kakovosti 

izobraževanja, ocenjevanjem ekonomskih in socialnih posledic izobraževanja ter 

opredeljevanjem tistih osnovnih pogojev za življenje, ki omogočajo uspešno in polno 

vključenost posameznika v družbo. Prevladalo je spoznanje, da je potreben razmislek o 

zanesljivih in mednarodno primerljivih izobraževalnih kazalcih posameznikovega razvoja. V 

okviru OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) je bila ustanovljena 

posebna projektna skupina, ki je začela izvajati študijo z naslovom: Definicija in selekcija 

kompetenc: teoretične in konceptualne osnove (v nadaljevanju projekt DeSeCo) (Pekljaj idr., 

2009). 

Skupina je kompetence definirala kot »sposobnost uspešno doseči kompleksne zahteve v 

določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako kognitivnih kot nekognitivnih vidikov 

delovanja«. (Rychen in Salganik, 2003, v Peklaj, 2006, str. 22) Posameznik ima razvito neko 

kompetenco takrat, ko ima ustrezne kognitivne, motivacijske in čustvene vire, ki jih je 
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sposoben ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti v ustreznem času in v kompleksnih 

situacijah (Le Boterf, 1997, v Peklaj, 2006). Za razliko od sposobnosti, se kompetenc lahko 

učimo, lahko jih tudi poučujemo in so uporabne v različnih kontekstih (Peklaj, 2006).  

Po določitvi pojma kompetenca je skupina opredelila tri osnovne kategorije ključnih 

kompetenc: delovanje znotraj socialno heterogenih skupin (vzpostavljanje odnosov z 

drugimi, sodelovanje ter uravnavanje in reševanje konfliktov), avtonomno ravnanje 

(delovanje znotraj celote oz. znotraj širših kontekstov, oblikovanje in izpeljava življenjskih 

načrtov, osebnih projektov ter obramba in aktivno zagovarjanje lastnih potreb, interesov in 

mej) ter interaktivna uporaba orodij (interaktivna uporaba jezika, simbolov in besedil, 

interaktivna uporaba znanja in informacij ter interaktivna uporaba tehnologije) (Peklaj, 

2006). 

 

1.1.2 KOMPETENCE SODOBNEGA UČITELJA 

 

Kakovostno izobraževanje je močno odvisno od dobrih učiteljev. Hitro spreminjajoča se 

družba postavlja pred učiteljski poklic vse večje zahteve, saj je celo za ohranjanje sedanje 

kakovosti šolskih sistemov potrebnih vse več kompetenc in tudi povsem nove (Zelena knjiga 

o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). 

Učiteljeve kompetence v sodobni vzgoji in izobraževanju so opredeljene kot kombinacija 

znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot (Tancig, 2006), ki nam povedo, kaj 

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

Valenčič-Zuljan, 2012). V tem smislu jih lahko razumemo kot sposobnost uporabe znanja na 

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

(Cvetek, 2004). Razdelimo jih lahko na splošne in specifične. Splošne ali generične 

kompetence so predmetno neodvisne, medtem ko so specifične kompetence vezane na 

posamezne predmete specifičnega disciplinarnega področja ali področja študija (Eurydice, 

2003, v Razdevšek-Pučko, 2006). 

Tako v Sloveniji kot tudi v ostalih evropskih državah so potekale številne razprave o 

kompetencah, ki jih potrebujejo učitelji pri svojem poklicu, ter o vlogi učitelja v sodobni 
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družbi. Znotraj Evropske skupnosti so oblikovali Skupna evropska načela za učiteljeve 

kompetence in kvalifikacije (2004, v Peklaj idr., 2009), po katerih naj bi države oblikovale 

svoje nacionalne strategije za izobraževanje učiteljev. Štiri osnovna načela so, da (Peklaj idr., 

2009): 

- učiteljski poklic zahteva visoko usposobljenost, 

- je poklic, ki zahteva vseživljenjsko izobraževanje, 

- je mobilen poklic in 

- je poklic, ki temelji na partnerstvu. 

Komisija evropske skupnosti (2007, v Peklaj idr., 2009) je podrobneje opredelila znanja, ki naj 

bi jih imel učitelj. Učitelj potrebuje znanja, ki mu omogočajo, da (Peklaj idr., 2009): 

- zna opredeliti potrebe vsakega učenca in se nanje odzvati z uporabo široke palete 

strategij poučevanja, 

- podpre razvoj mladih v samostojne učence za vse življenje, 

- mladim pomaga pri pridobivanju kompetenc, ki so navedene v Evropskem 

referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočila Sveta in Parlamenta, 

2006/962/ES), 

- zna delati v večkulturnih okoljih ob razumevanju vrednosti različnosti in spoštovanju 

teh razlik ter 

- tesno sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo. 

V okviru projekta Partnerstvo fakultet in šol (2004/2005), ki so ga izvedli na Filozofski 

fakulteti v Ljubljani, so na podlagi temeljitega teoretičnega razmisleka, z vizijo razvoja v 21. 

stoletju, na podlagi primerjav drugih študijskih programov, potreb pedagoške prakse ter na 

podlagi širše diskusije in refleksije  strokovnjakov opredelili temeljne kompetence, ki naj bi 

jih imel sodobni učitelj (Peklaj idr., 2006,). Seznam vsebuje 39 kompetenc, ki segajo na pet 

področij (Puklek Levpušček in Zupančič, 2009; Peklaj 2006): 

1. Učinkovito poučevanje (poznavanje pedagoških in didaktičnih zakonitosti, predmetno 

znanje in razumevanje, sposobnost načrtovanja in izpeljave učnega procesa, uporaba 

sodobnih učnih metod, poznavanje šolske zakonodaje – znanja in spretnosti, ki 

učitelju omogočajo načrtovanje, izvajanje in vrednotenje učnega procesa). 
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2. Vodenje in komunikacija (ustvarjanje pozitivne učne klime, komunikacija, vodenje, 

oblikovanje pravil za disciplino v razredu, soočanje z neprimernim vedenjem, 

reševanje konfliktov, sposobnost prepoznavanja dela z učenci s posebnimi potrebami 

– učiteljevo vodenje razreda, oddelčne skupnosti). 

3. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev (izdelava in 

uporaba ustreznih meril, spremljanje napredka učencev, delo s starši – vrednotenje 

učenčevega napredka ter dajanje konstruktivne povratne informacije o napredku 

učenca). 

4. Vseživljenjsko učenje (motivacija učencev, razvijanje komunikacijskih in socialnih 

veščin pri učencih, razvijanje informacijske pismenosti pri učencih, učenje učenja – 

razvijanje tistih strategij pri učencih, ki jim bodo omogočile vseživljenjsko učenje). 

5. Širše profesionalne spretnosti (spodbujanje učencev, pozitiven odnos do učencev, 

lasten profesionalni razvoj, sodelovanje). 

Z raziskavo so skušali ugotoviti, kako učitelji in študentje pedagoških smeri ocenjujejo 

učiteljske kompetence, ki so jih pridobili v času študija na filozofski fakulteti, ter kako 

ocenjujejo pomembnost posameznih kompetenc za delo v praksi (Peklaj idr., Puklek 

Levpušček, 2006). Ugotovili so, da učitelji kot najboljše ocenjujejo pridobljeno znanje stroke 

oz. predmetov, ki jih poučujejo oz. jih bodo nekoč poučevali. Občutijo pa potrebo po 

dodatnih znanjih s področja strategij soočanja in ravnanja z neustreznim in agresivnim 

vedenjem v razredu, prepoznavanja otrok s posebnimi potrebami in ravnanja z njimi ter s 

področja učenja učnih strategij. Učitelji pri svojem praktičnem delu zaznavajo pomanjkljivo 

znanje s področja spodbujanja računalniške pismenosti ter uporabe IKT-ja. Študenti pa se  

čutijo manj kompetentni pri komunikaciji in sodelovanju s starši (Peklaj idr., 2009). 

 

1.1.2.1 UČITELJEVE METODIČNE KOMPETENCE 

 

Vidimo lahko, kako pomembno je, »da ima učitelj različne spretnosti (kompetence), na 

podlagi katerih učence usmerja k doseganju spoznavnih, metaspoznavnih, čustvenih, 

motivacijskih in socialnih učnih ciljev«. (Puklek Levpušček, Zupančič, 2009, str. 113) Učitelji 

vodijo in prirejajo celotno dogajanje izobraževalnega procesa ter tako oblikujejo, 
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pripravljajo, izvajajo, sprožajo, spodbujajo in usmerjajo delo učencev. Metodične 

kompetence učitelja se kažejo v »njegovem znanju in sposobnostih, da v vsakokratnih 

konkretnih pogojih vedno znova samostojno organizira izobraževalni proces in oblikuje 

najustreznejše didaktične situacije, da bi vsi izvajalci uspešno delali in dosegali postavljene 

cilje« (M. Blažič, idr., 2003, str. 329). Učiteljeve metodične kompetence so odvisne predvsem 

od njegovega teoretičnega metodičnega in didaktičnega znanja ter od njegovih osebnih 

izkušenj in spoznanj o izobraževalnem procesu (Blažič idr., 2003). 

Sestavine učiteljeve metodične kompetentnosti zajemajo (Kramar, 2009): 

- teoretično znanje in razumevanje metodičnih razsežnosti in značilnosti 

izobraževalnega procesa in posameznih metod; 

- razumevanje stvarnih, spoznavnih, logično-strukturnih značilnosti, didaktičnih, 

psiholoških zakonitosti izobraževalnega procesa; 

- modrost pravilnega dojemanja, presoje in odločanja o metodičnem ravnanju, ki ga 

učitelj razvije v svojo osebno človeško značilnost, takt, osebno noto, stil; 

- sposobnost pravočasne sprotne kakovostne presoje različnih situacij in prilagajanje 

metodičnega ravnanja resničnim razmeram; 

- sposobnost improvizacije, da v različnih nepredvidenih situacijah najde trenutni 

izhod, da se proces ne »zruši«; 

- usposobljenost za spretno ravnanje z didaktičnimi sredstvi v različnih pogojih in 

situacijah. 

Učinkovito poučevanje je tako eno  temeljnih področij učiteljskih kompetenc, ki se 

neposredno nanašajo na učiteljevo poučevanje učnih vsebin. Le-te so razmeroma natančno 

opredeljene v učnih načrtih, učitelj pa ostaja avtonomen pri izbiri metod in oblik svojega dela 

(Peklaj idr., 2009). 

 

1.1.2.2 UČITELJEVE KOMPETENCE VODENJA IN KOMUNICIRANJA 

 

Poleg učiteljeve vloge posredovalca vsebin se vse bolj poudarja tudi pomembnost njegove 

vloge na odnosni ravni. Kompetentnost učitelja se tako kaže v njegovih spretnostih vodenja 
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in komuniciranja (Peklaj, 2006, po Peklaj idr., 2009). Tudi Glasser (1998) opozarja, da je 

kvalitetnejše vodenje odgovor na težave sodobne šole, pri čemer izpostavlja težavnost 

učiteljskega poklica, ki je morda najtežji poklic v naši družbi. Učinkovit učitelj je po njegovem 

mnenju oseba, ki je sposobna prepričati vse učence, da v šoli opravijo kakovostno delo ter jih  

vodi na način, da ti uvidijo povezavo med tem, kar delajo, in tem, kar verjamejo, da je 

kakovost. Ob tem se poraja vprašanje, kaj sploh pomeni biti vodja in ali obstajajo neke 

splošne osebnostne lastnosti dobrih vodij ter ali so te prirojene ali jih lahko posameznik 

razvije. 

Vodja je v socialni psihologiji opredeljen kot oseba, ki v največji meri vpliva na aktivnost 

določene skupine, institucije ali množice in ji olajša doseganje zastavljenih ciljev, medtem ko 

pripadniki teh socialnih enot (po večini) sledijo njegovim predlogom, napotkom ali ukazom. 

Narejenih je bilo veliko raziskav, v katerih so psihologi proučevali osebnostne lastnosti vodij 

in članov skupin ter ugotavljali razlike med njimi. Ugotovili so, da so za dobre vodje značilne 

predvsem naslednje psihosocialne značilnosti: samozavest in samospoštovanje, izgrajena 

samopodoba in realna podoba o sebi, čustvena stabilnost, odsotnost nevrotičnosti in 

anksioznosti, občutljivost (senzibilnost) in empatija, komunikativnost in obrnjenost navzven 

(ekstravertiranost), dominantnost in težnja po vplivu in moči, inteligentnost in strokovnost. 

Ob tem moramo dodati, da raziskave niso pojasnile vprašanja, ali so te lastnosti predpogoj za 

dobrega vodjo ali jih izzove in razvije vloga sama (Ule, 2000).  

Tudi Kovač, Mayer in Jesenko (2004) potrjujejo obstoj nekaterih temeljnih značilnosti, ki so 

skupne uspešnim vodjem. Pri tem pa poudarjajo, da njihova razvitost ni premosorazmerna z 

uspešnostjo vodenja, marveč je le v pozitivni soodvisnosti. Mayer (1988–2003, v Kovač, 

Mayer, Jesenko, 2004) med tipične lastnosti uspešnega vodje navaja inteligentnost, 

določene karakterne lastnosti, kot so dominantnost in odprtost, čustvena stabilnost, 

značajske lastnosti, kot so poštenost, odgovornost in zanesljivost, ustvarjalnost, izraznost, 

sposobnost empatije, odločnost, načelnost in altruizem. 

Različne raziskave potrjujejo, da imajo lahko učitelji zelo različne osebnosti, pa so kljub temu 

kakovostni in učinkoviti. Rogers (1983, v Marentič–Požarnik, 2000) navaja naslednje 

lastnosti, ki so po njegovem mnenju za učitelja ključne: skladnost med doživljanjem in 
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izražanjem, naklonjenost in zaupanje, empatično razumevanje in sprejemanje učenca takega 

kot je. 

Babad (2009, v Pšunder, 2001, str. 24) na podlagi različnih virov povzema, da bi moral učitelj 

– dober vodja razreda: 

- biti zrel in imeti močan jaz, 

- biti dobro organiziran v vseh vidikih vodenja razreda, učenju in poučevanju, 

- biti odločen, a pravičen, v času kriz umirjen, 

- v primernem obsegu izzivati učence, spodbujati njihove interese in zaupanje, 

- spodbujati participacijo in uživati v odnosih z učenci, 

- dajati konstruktivne kritike in se izogibati grožnjam ter 

- biti avtoritativen in proaktiven. 

Med petimi temeljnimi sklopi učiteljskih kompetenc je navedena tudi učiteljeva sposobnost 

vodenja in komuniciranja, ki se nanaša na učiteljevo vodenje razreda (oddelčne skupnosti). 

Kompetence, pomembne za učinkovito vodenje razreda, so: (Puklek Levpušček, Zupančič, 

2009): 

- skrb za oblikovanje in vzdrževanje oddelčne skupnosti, 

- oblikovanje pravil vedenja v razredu, 

- odzivanje na nezaželene oblike vedenja, 

- vzpostavljanje sodelovalne komunikacije z učenci, 

- soustvarjanje podpornega vzdušja v razredu in pozitivne socialne dinamike, 

- prepoznavanje individualnih razlik med učenci ter učenci s posebnimi potrebami ter 

- učno delo, prilagojeno posebnostim in zmožnostim učencev. 

Pri tem je pomembno, da učitelji ne oblikujejo previsokih pričakovanj na osnovi idealizirane 

predstave dobrega razrednega vodje, saj jih lahko le-ta odvrnejo od opravljanja tega poklica 

(Babad, 2009, v Pšunder, 2011). »Ko govorimo o pričakovanjih o tem, kakšen naj bi bil dober 

učitelj, moramo razumeti, da je z njimi pogojena tudi učiteljeva samopodoba. Imeti pred 

seboj cilj, ki ga ni mogoče doseči, pač ne more biti drugo kot trajen občutek neuspešnosti. 

Vsak učitelj, ki zavestno ali implicitno sprejema mite o dobrem učitelju, pogosto prihaja v 

položaje, ko teh mitov ne more dosegati. Ti položaji učitelja ogrožajo, saj v njih doživlja 
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negativna čustva, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za učinkovito delo«. (Fisher 2000; 

Gordon 1983, v Šimonka, Košir, 2014). 

Marzano (2003, v Pšunder, 2011) izpostavlja, da se dober in učinkovit vodja razreda oblikuje. 

»Učinkovit vodja je tisti učitelj, ki razume in uporablja specifične strategije in tehnike. 

Zavedanje in prakticiranje teh tehnik lahko spremeni vedenje učitelja, ki posledično 

spremeni vedenje učencev in končno vpliva na njihove dosežke.« (Pšunder, 2011, str. 23-24) 

Predvsem pa je pomembno, da učitelj svoj poklic opravlja z ljubeznijo, da se zaveda svojih 

prednosti in pomanjkljivosti, da je za delo motiviran in se vselej trudi biti dober učitelj. Samo 

na tak način mu lahko uspeva, da vzpostavlja in ohranja z učenci, sodelavci in okoljem dobre 

odnose, ki so temelj njegovega pedagoškega poslanstva (Dečman, 1995, v  Pšunder, Dečman 

Dobrnjič, 2010). 

 

1.1.2.3 KOMPETENCE RAZREDNIKA 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007) v 63. členu opredeljuje 

vlogo razrednika kot tistega, ki »vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in 

učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, 

vajencev oziroma dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih 

ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.« To pomeni, da je prav razrednik tisti 

učitelj, na katerega lahko učenec računa, ko gre za vprašanja njegovega počutja in 

vsakdanjega življenja v razredu in na šoli – je most, preko katerega vstopa in se vključuje v 

širšo skupnost, ki jo predstavlja šola (Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega 

zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih, 2005). 

Temeljne vloge, ki jih opravlja razrednik, so (Programske smernice za delo oddelčnega 

učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih, 

2005): 

- povezovalna:  razrednik je vodja oddelčnega učiteljskega zbora ter povezovalec oddelčne 

skupnosti z ostalimi sistemi na šoli in izven nje, še posebno skrbi za povezanost šole kot 

institucije z učenci in starši; 
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- vzgojna: omogoča (načrtuje in organizira) situacije, v katerih učenci prevzemajo 

soodgovornost za življenje v oddelčni skupnosti ter odgovornost za svoja ravnanja in 

odločitve, spodbuja razvijanje čuta za sočloveka, razvoj temeljnih človeških vrednot, 

oblikovanje zrele, samostojne osebnosti, ki ravna po ponotranjenih etičnih načelih; 

- animatorska: spodbuja, motivira, aktivira učence in učitelje, da lahko uveljavijo in 

razvijajo svoje darove, sposobnosti in zamisli; omogoča, da posamezniki prevzemajo svoj 

del odgovornosti za življenje skupnosti; 

- načrtovalska: skupaj z ostalimi člani načrtuje in evalvira delo in življenje oddelčne 

skupnosti; 

- posredovalna v problemskih situacijah: pomaga vsem vpletenim pri reševanju 

problemskih situacij, ki nastajajo med učenci, med učenci in učitelji ipd., poskrbi, da 

proces reševanja konfliktov poteka konstruktivno; 

- informativna: posreduje informacije učencem, staršem in ostalim članom učiteljskega 

zbora; 

- administrativna: ureja dokumentacijo, skrbi za zakonitost postopkov, zapisnike, evidence, 

piše spričevala ipd. 

 

Razrednik se mora zavedati, da ima vsakdo, ki prihaja v stik z njim (učenci, starši, sodelavci, 

ravnatelj), svoja specifična pričakovanja. Verbnik Dobnikar (2002) pojmuje razredništvo kot 

eno najzahtevnejših nalog učitelja, saj se učitelj znajde v stičišču silnic med starši, učenci in 

šolo, ki marsikdaj vlečejo vsaka v svojo smer. Ob tem dodaja, da se je v zadnjih letih precej 

povečalo povpraševanje po izobraževanju učiteljev za vlogo razrednika, ki zahteva veliko 

različnih znanj in veščin, ki pa jih učitelji v času izobraževanja za poklic ne pridobijo. Zaradi 

narave razrednikovega dela je zato pomembno, da ima vsak učitelj možnost usposabljanja za 

razredništvo, le-to pa mora biti usmerjeno tako v strokovni kot v osebnostni razvoj 

(Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 

osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih, 2005). 

 

Usposabljanje in izpopolnjevanje razrednika zajema razvoj naslednjih kompetenc pri učitelju 

(Programske smernice za delo oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti v 

osnovnih in srednjih šolah ter v dijaških domovih, 2005): 
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- Zaveda se svoje odgovornosti za vzgojno-izobraževalno delo, ki vključuje aktivno skrb 

za osebnostni in socialni razvoj učencev ter spoštovanje strokovnih načel. 

- Pozna osnove osebnostne dinamike in razvojne značilnosti učencev, ki so mu zaupani. 

Spremlja tudi literaturo s tega področja. 

- Analizira dogajanje v oddelčni skupnosti z namenom ugotavljanja potreb oddelka kot 

celote in posameznikov v njem. Rezultate analize uporablja kot izhodišče za 

načrtovanje dela oddelčnega učiteljskega zbora in oddelčne skupnosti. Letni načrt 

dela sproti prilagaja aktualnim potrebam. Pri tem velik poudarek namenja 

vzpostavljanju pogojev za sodelovanje, sooblikovanje skupnosti in dialog. 

- Načrtuje in izvaja ure oddelčne skupnosti. Pri tem uporablja aktivne metode, ki so 

primerne za doseganje vzgojnih ciljev: izkustveno učenje, diskusija itd. 

- Skupaj z ostalimi člani oddelčnega učiteljskega zbora in učenci oddelčne skupnosti 

izdela sistem pravil, ki omogočajo sožitje na šoli ter učinkovito učenje. Soustvarja 

tako razredno klimo, ki omogoča izdelan sistem spodbud in pohval ter naravnih in 

logičnih posledic ob kršenju pravil. 

- Soustvarja kakovostne odnose med učenci, starši in kolegi: vzpostavlja pogoje za 

konstruktivni dialog (poslušanje, posredovanje povratnih informacij, postavljanje 

vprašanj, svetovanje, reševanje konfliktov, pogajanje) in pogoje za različne oblike 

sodelovanja s starši. 

- Učinkovito vodi oddelčni učiteljski zbor in strokovni tim, ki se ukvarja z reševanjem 

posameznega problema; v reševanje problemov zna pritegniti tudi starše in učence. 

- Upošteva individualne razlike med učenci, socialno in kulturno okolje, iz katerega 

izhajajo, njihove življenjske stiske in razume vpliv teh dejavnikov na učenje in vedenje 

učencev. 

- Prepoznava in se odziva na posebne potrebe učencev: koordinira delo oddelčnega 

učiteljskega zbora in sodeluje v strokovnih timih, ki načrtujejo in izvajajo delo z otroki 

s posebnimi potrebami. 

- Sposoben je evalvirati svoje delo. 
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1.1.3 KLJUČNE KOMPETENCE SPECIALNEGA IN REHABILITACIJSKEGA 

PEDAGOGA 

 

Z ugotavljanjem ključnih kompetenc na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike so 

se ukvarjali tudi na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ob prenovi študijskih programov. 

Nastala je študija Analiza pridobljenih in zaželenih kompetenc študijskega programa 

specialne in rehabilitacijske pedagogike (Tancig, 2006). Z raziskavo so skušali ugotoviti, 

katere so kompetence s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki jim je treba 

posvetiti večjo pozornost pri usposabljanju bodočega diplomanta. V raziskavi so uporabili 

dva vprašalnika: vprašalnik predmetno specifičnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju, ki ga 

je sestavila skupina za prenovo študijskih programov Pedagoške fakultete, ter vprašalnik 

predmetno specifičnih kompetenc specialne in rehabilitacijske pedagogike, ki je bil oblikovan 

na podlagi diskusije visokošolskih učiteljev in sodelavcev Oddelka za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko ter pilotske raziskave, v kateri so sodelovali študenti 

podiplomskega študija in uporabniki oz. delodajalci (Tancig, 2006). 

Vprašalnik predmetno specifičnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju navaja naslednje 

specifične kompetence v vzgoji in izobraževanju (Tancig, 2006, str. 130–131): 

1. Poznavanje vsebine in metodike področja. 

2. Razumevanje in uporaba kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na 

predmetnem področju. 

3. Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 

4. Uporaba specialno pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami. 

5. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 

6. Organiziranje  aktivnega in samostojnega učenja, usposabljanje učencev za učinkovito 

učenje. 

7. Usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učencev ter 

oblikovanje povratnih informacij. 

8. Komuniciranje s strokovnjaki iz različnih vzgojno-izobraževalnih področij. 

9. Sodelovanje s starši. 
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10. Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem ter 

sistemsko gledanje in delovanje. 

11. Poznavanje in razumevanje teoretičnih osnov svetovalnega dela. 

12. Oblikovanje celovite ocene potreb posameznika oz. skupine, njihovih močnih in šibkih 

področij ob upoštevanju okoljskih dejavnikov (fizičnih, socialnih, kulturnih) z 

ustreznimi postopki in instrumenti. 

13. Obvladanje postopkov in principov svetovalnega dela, načrtovanje ter izvajanje 

intervencijskih programov. 

14. Zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja partnerskega odnosa z drugimi uporabniki oz. 

skupinami (starši, lokalna skupnost, svetovalne službe, gospodarstvo …). 

15. Zavzemanje za take spremembe sistema, ki zagotavljajo osnovne pravice in potrebe 

uporabnika oz. skupine. 

Vprašalnik predmetno specifičnih kompetenc specialne in rehabilitacijske pedagogike navaja 

naslednje predmetno specifične kompetence za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

(Tancig, 2006, str. 131): 

1. Poznavanje teoretičnih osnov področja specialne in rehabilitacijske pedagogike in 

njihove uporabe v praksi. 

2. Zmožnost ugotavljanja posebnih potreb posameznika z uporabo ustreznih 

(diagnostičnih) postopkov, metod in tehnik ter načrtovanja individualiziranih 

programov oz. intervencij v procesu rehabilitacije. 

3. Zmožnost razvijanja inkluzivne kulture, politike in prakse. 

4. Delo s starši, skrbniki in družino – informiranje, educiranje, svetovanje in nudenje 

čustvene opore. 

5. Poznavanje socialnih sistemov, nevladnih organizacij, prostovoljnega dela, 

zagovorništva … 

6. Uporaba ustreznih postopkov (metod) raziskovanja in razvoja prakse (področja dela), 

npr. študij primera, akcijsko raziskovanje ipd. 

7. Sinergistično delovanje v organizaciji/ (inter)disciplinarnem timu. 

8. Zmožnost reševanja konfliktov na odnosni in strokovni ravni. 
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9. Poklicno delovanje v skladu s poklicno etiko, kodeksi; prepoznavanje in reševanje 

moralno etičnih dilem in problemov: delovanje na način, ki ščiti osnovne pravice, 

integriteto in dostojanstvo posameznika. 

10. Sposobnost prevzeti odgovornost za lasten poklicni razvoj in učenje z evalvacijo in 

refleksijo lastnega dela (izkustveno učenje, supervizija, intervizija). 

Vprašalnike so izpolnjevali visokošolski učitelji in sodelavci Oddelka za specialno in 

rehabilitacijsko pedagogiko Pedagoške fakultete v Ljubljani ter člani različnih sekcij Društva 

defektologov Slovenije, ki so zaposleni na različnih delovnih mestih na področju specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. Rezultati so pokazali, da so kompetence, ki so ocenjene kot 

visoko zaželene (pomembne) in visoko dosežene s študijskim programom pri akademikih, 

poznavanje vsebine in metodike področja, poznavanje teoretičnih osnov področja specialne 

in rehabilitacijske pedagogike in njihove uporabe v praksi ter razumevanje in uporaba 

kurikularnih teorij ter splošnega in didaktičnega znanja na predmetnem področju, pri 

praktikih pa poznavanje vsebine in metodike področja, uporaba specialno pedagoških znanj 

za delo z otroki s posebnimi potrebami, interdisciplinarno povezovanje vsebin ter pedagoško 

vodenje razreda in/ali skupine (Tancig, 2006). 

 

1.2 UČITELJ V VLOGI VODJE 

1.2.1 UČITELJEVO VODENJE POUKA 

 

Pouk je na splošno gledano pojem, s katerim opredeljujemo namerno in organizirano 

pridobivanje novega znanja ter doseganje drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev. V literaturi 

lahko najdemo mnogo različnih definicij in pojmovanj pouka, vse pa pouk označujejo kot 

»nameren, načrten in sistematičen proces pridobivanja novega znanja, razvijanja 

sposobnosti in osebnostnih lastnosti ter razvijanja in oblikovanja stvarnih, individualnih, 

osebnostnih in socialnih kompetenc učencev.« ( Kramar, 2009) 

Tomić (2003) pouk opredeli kot »pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran 

proces, katerega cilj je vzgoja in izobraževanje posameznika.« (Tomić, 2003, str. 31) Povezuje 

učno vsebino, sprejemanje in obdelovanje le-te ter socialno psihološko okolje tega 
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dogajanja. Na podlagi sodobnih didaktičnih prizadevanj naj bi bil strukturiran tako, da se 

poveča delež smotrne aktivnosti učencev, poveča delež učenja ter zmanjša delež aktivnosti 

učitelja, to je poučevanja. Osnova pouka prav tako ne sme biti le vsebina in njeno 

prenašanje, učenje končnih resnic, posnemanje in reprodukcija. Učenci naj pri pouku 

odkrivajo, obogatiti jih mora s številnimi izkušnjami s spoznavnega, psihomotoričnega, 

socialnega, čustveno-motivacijskega področja osebnosti (Tomić, 2003). 

Pouk je proces, ki je naravnan k ciljem ter zato uresničuje določene naloge. Naloge pouka so 

(Tomić, 2003): 

1. Materialna naloga pouka je, da učenci pridobijo znanje, osvojijo sistem dejstev in 

posplošitev, ki izhajajo iz predpisanih učnih vsebin. To znanje mora imeti aktiven značaj –

učence mora spodbujati k aktivnosti ter jim omogočati smotrno delovanje. Poleg 

aktivnega mora imeti znanje tudi praktičen značaj – učence mora usposabljati, da 

pridobljeno znanje uporabljajo. 

2. Funkcionalne naloge pouka zajemajo razvijanje različnih sposobnosti, s katerimi se učenci 

usposabljajo, da bodo pridobljeno znanje ustvarjalno uporabljali. 

3. Učenci med poukom pridobivajo in razvijajo poleg znanja in sposobnosti tudi sistem 

vrednot, stališča, motive, navade, podobo o sebi in čut za odgovornost. Na učence 

vzgojno učinkuje vsebina, organizacija dela, kot so učne oblike in metode ter učitelj z 

močjo svoje osebnosti in z neposrednim stikom. 

Pri pouku sodelujejo trije dejavniki (Tomić, 2003): 

1. Učitelj – organizira, vodi učni proces ter je pri pouku v določenem razmerju do učne 

vsebine in do učencev. 

2. Učenec – tisti, ki se med učnim procesom vzgaja in izobražuje ter je pri pouku v 

določenem razmerju do učne vsebine in do učitelja. 

3. Učna snov – osnova, na kateri se razvija učni proces in prek katerega se vzpostavljajo 

odnosi med učencem in učiteljem. V veliki meri določa značaj učnega procesa ter 

opredeljuje stališče učitelja in učenca. 

Po mnenju A. Tomić (2003) se učiteljeva vloga pri usmerjanju spoznavnega procesa pri pouku 

kaže na več načinov: 
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- Učitelj izbira in razporeja učno vsebino ter jo pripravlja, da v njej učenci odkrivajo in 

spoznavajo nekaj novega, da znajo reševati nove probleme ali da preverjajo 

učinkovanje spoznavnih zakonitosti na novih področjih. 

- Učitelj motivira učence, da pozorno in zbrano preučujejo izbrane predmete, pojave in 

procese, in jim pomaga z individualiziranimi navodili in spodbudami. 

- Učitelj izbira in kombinira racionalne oblike, metode in postopke, ki usmerjajo učence 

k miselnim operacijam, primernim za reševanje problema ali problemov. 

- Učitelj že pred poukom načrtuje spoznavni proces v celoti ali po etapah tako, da bodo 

uresničeni cilji. 

- Učitelj neposredno organizira spoznavni proces in si prizadeva za racionalno izrabo 

učnega časa in učenčeve energije. 

- Učitelj kontinuirano izboljšuje, modernizira spoznavni proces z uvajanjem sodobne 

izobraževalne tehnologije. 

- Učitelj prožno izvaja učni cikel, temo, glede na individualne posebnosti učencev. 

- Učitelj navaja učence na samostojnost pri spoznavanju in pridobivanju novih 

spoznanj. 

- Učitelj spozna svoj prednostni zaznavni sistem in si zavestno prizadeva, da bi 

spoznavni proces potekal v vseh etapah z uporabo vseh čutil. 

Osnovni namen šolanja je pridobivanje znanja ter drugih vzgojno-izobraževalnih vsebin, pri 

čemer se postavi vprašanje, kaj kakovostno znanje sploh je.  

Tradicionalna didaktika razlikuje več stopenj znanja (Tomić, 2003): 

- Spominsko znanje – najnižja kvaliteta znanja; nekih vsebin se sicer spominjamo, a o njih 

ne znamo nič povedati. 

- Prepoznavno znanje – ga prepoznamo, znamo identificirati pripadnost, ne moremo pa ga 

pojasniti in razložiti. 

- Reproduktivno znanje – reproduciramo ga v istem obsegu in globini kot smo ga sprejeli iz 

vira, moremo ga uporabljati pri svojem vsakdanjem delu. 

- Operativno znanje – z njim lahko operiramo; vsebino znamo pojasniti, razložiti in 

uporabljati v znanih in novih situacijah. 
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- Kreativno ali ustvarjalno znanje – najvišja stopnja kakovosti znanja; posameznik na 

podlagi pridobljenega znanja še napreduje pri ustvarjanju novih, materialnih in duhovnih 

dobrin (Tomić, 2003, str. 22). 

Širšo opredelitev znanja lahko zasledimo tudi v Izhodiščih kurikularne prenove (1996, po 

Peklaj idr., 2009). Znanje se tako ne meri le po količini znanih dejstev in rešitev, pomembna 

je tudi njihova trajnost in uporabnost za postavljanje in reševanje novih problemov. 

Produktivno znanje zajema tudi razumevanje sebe, drugih in okolja ter sposobnost 

pridobivanja novega znanja. Pri doseganju kakovostnega znanja igra pomembno vlogo način 

poučevanja, načrtovanje kakovostnega pouka, ki bo spodbujal celovit razvoj učencev, za kar 

je nujno dopolnjevanje in usklajevanje dveh modelov pouka: transmisijskega in spoznavno 

konstruktvističnega (Peklaj idr., 2009). 

Transmisijski ali posredovalni model pouka ustreza adaptivnemu pojmovanju učenja, ki 

pojmuje učenje kot preprost proces kopičenja informacij in spreminjanje posameznika na 

podlagi principa dražljaj – reakcija. Transmisijski model pouka poudarja pomen natančnega 

načrtovanja učne ure ter jasno in podrobno definiranih učnih ciljev. Učitelj mora pri tem 

poskrbeti za jasno, podrobno razčlenjevanje in strukturiranje učne snovi, zagotoviti mora red 

in disciplino ter poskrbeti za zadostno količino vaj in nalog. Pri transmisijskem modelu sta 

posebej poudarjeni fazi urjenja in ponavljanja ter pomen takojšnje povratne informacije 

(Peklaj idr., 2009). 

Spoznavno-konstruktivistični (transformacijski, interakcijski) model pouka poudarja pomen 

učenčeve aktivne vloge pri pouku v vseh etapah učnega procesa. Učitelj mora pouk 

načrtovati tako, da upošteva učenčevo predznanje in izkušnje. Pomembno je skrbno učno 

ciljno načrtovanje, pri čemer je nujno stalno osmišljanje in povezovanje kratkoročnih ciljev z 

bolj dolgoročnimi, temeljnimi cilji. Učitelj pri delu upošteva učenčevo znanje in poglede ter 

uporablja različne metode in strategije ter tako spodbuja situacije spoznavnega konflikta. 

Učitelj učence in njihove ideje sooča z njihovo nepopolnostjo in konfliktnostjo  ter z idejami 

in mnenji sošolcev, javnosti, strokovnjakov … S pomočjo skrbno pripravljene zbirke 

podatkov, informacij in materialov učitelj spodbuja in argumentira spoznavni konflikt. 

Učenec tako v luči novih spoznanj in ugotovitev preoblikuje svoje ideje in razmišljanja (Peklaj 

idr., 2009).  
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Slika 1: Primerjava tradicionalnega in spoznavno-konstruktivističnega modela učenja ter 

pouka 

 Tradicionalni model učenja in 
transmisijski model pouka 

Spoznavno-konstruktivistični model 
učenja in pouka 

1. Pojmovanje posameznika 
(kontrola) 

- zunanja kontrola vedenja - samouravnavanje, notranja 
kontrola vedenja 

2. Pojmovanje učenja - Behaviorizem - kognitivizem, konstruktivizem, 
humanizem 

3. Pojmovanje znanja - statično 
- neproblematično, prenosljivo 

blago, aplikativnost 

- dinamično 
- konstrukcija osebnega znanja v 

procesu identifikacije problema 

4. Vloga učitelja   

      epistemološki vidik - poudarek na učiteljevi 
avtoriteti 

- prenašanje znanja 

- partnerski odnosi 
- spodbujanje učenja 
- razvoj meta (spoznavnih) 

spretnosti 

      metodični vidik - metoda razlage, 
demonstracije, kathetski 
razgovor 

- razgovor, diskusija, eksperiment, 
izkustveno učenje, projektno 
delo, problemski pouk … 

      organizacijski vidik - frontalna in individualna 
oblika dela 

- skupinsko učenje, sodelovalno 
učenje, individualizacija 

5. Ocenjevanje - v dosežek usmerjeno 
ocenjevanje (standardizirani 
testi, norme … poudarek na 
pomnjenju) 

- v proces usmerjeno ocenjevanje, 
sestavni del pouka 
(samoocenjevanja, kriterijski 
testi) 

6. Vloga učenca - relativno pasiven sprejemnik - aktivno sodelovanje 
- prevzemanje odgovornosti za 

proces učenja 

7. Opredelitev učnega načrta - statičnost 
- hierarhično oblikovanje vsebin 
- poudarek na strukturi, 

predimenzioniranost vsebine 

- dinamičnost 
- integracija, povezovanje vsebin 
- poudarek na odnosih, 

povezovanju, vsebuje odprte 
dele, celostnost 

8. Usmerjenost učnega procesa - učitelj (učna vsebina) v 
središču 

- učitelj natanko strukturira 
pouk 

- učenec v središču 
- učenec usmerja potek pouka in 

kontrolira lasten proces učenja 

     Cilj - poudarek na vsebini in 
produktih 

- znanje dejstev, razumevanje 
definicij in pojmov 

- poudarek na procesih  
- učenje spretnosti, raziskovanje, 

izkustvenost 
- socialne in komunikacijske 

spretnosti 

9. Motivacija - zunanja motivacija - notranja (intrinzična) motivacija 

10. Paradigma raziskovanja - empirično-analitično 
raziskovanje 

- akcijsko raziskovanje 

11. Izobraževanje učiteljev (cilji) - mojstrsko usposabljanje - učitelj razmišljujoč praktik 
- nosilec odločitev, avtonomnost, 

etičnost … 

12. Profesionalni razvoj učitelja - statičnost 
- poudarek na vedenju, 

spretnostih ravnanja 

- dinamičnost 
- celostnost 
- 2R = rutina +  refleksija 
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1.2.1.1 METODE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

 

Učne metode so v didaktični literaturi opredeljene kot znanstveno in praktično preverjeni 

načini učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega procesa. 

Učne metode se nanašajo tako na učiteljevo delo – poučevanje kot na delo učencev – učenje 

(Tomić, 2003). 

Praksa je pokazala, da je učni proces uspešen takrat, ko se uresničuje z različnimi metodami. 

Izbira le-teh je odvisna od mnogih dejavnikov (Tomić, 2003, str. 87): 

- učna vsebina – njena logična sestava, 

- tip učne ure, 

- posamezne etape v učnem procesu in delni cilji učne enote, 

- razvojna stopnja učencev, 

- razvitost različnih sposobnosti in spretnosti učencev v oddelku, 

-  gmotno tehnična podlag, 

- število učencev v razredu, 

- lokacija šole, 

- čas, ki je na voljo, 

- učiteljeva osebnost. 

Tomić (2003) pri tem izpostavlja, da ne moremo govoriti o »dobrih in slabih, o aktivnih in 

pasivnih metodah, saj je vsaka metoda in različica dobra, če se pravilno izbere in ustvarjalno 

uporabi, ali pa slaba, če ne ustreza vsebini, starosti učencev, ciljem, če se formalistično 

obravnava in uporablja v praksi.« (Tomić, 2003, str. 103) 

V literaturi najdemo različne klasifikacije učnih metod. A. Tomić (2003) opredeli učni proces 

kot komunikacijski proces ter na podlagi tega učne metode razvrsti po viru, od katerega 

prihajajo sporočila do učenca. 
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1.2.1.1.1 VERBALNO-TEKSTUALNE METODE 

 

Med verbalno-tekstualne metode sodijo metoda ustnega razlaganja, dialoška metoda ali 

metoda pogovora ter metoda dela s tekstom. 

Razlaga je govorna metoda, za katero je značilna enosmerna govorna komunikacija. Je 

akromatska metoda (akromatikos – prirejeno za poslušanje) ali monološka metoda (govori 

samo eden). Ustreza predvsem učencem, katerih spoznavni sistem je avditivni ali slušni. Za 

to metodo se učitelj odloči takrat, ko je učna vsebina abstraktna in ni možno neposredno ali 

posredno demonstrirati ustrezne predmete ali procese oziroma takrat, ko učenci nimajo 

ustreznih izkušenj. Prednost te metode je, da je ekonomična glede na čas, s pravilno uporabo 

tudi zagotavlja, da je učna snov pregledno in sistematično obravnavana. Pri rabi te metode 

se mora učitelj zavdati nevarnosti, da učence privede v pasivnost in pripelje do verbalizma v 

znanju (Tomić, 2003). 

Dobra razlaga mora biti: 

- stvarno in jezikovno pravilna in dojemljiva učencem, 

- skladna z obravnavano vsebino in pravilno grajena, 

- zanimiva, privlačna in živahna (Blažič idr., 2003). 

Učitelj mora med razlaganjem (pripovedovanjem, opisovanjem, pojasnjevanjem, 

predavanjem) poskrbeti, da njegov govor ustreza naslednjim zahtevam (Tomić, 2003, str. 

91): 

- Učiteljevo izražanje mora biti slovnično korektno. 

- Artikulacija in dikcija morata biti slovnično korektna. 

- Konstrukcija govora mora biti preprosta, brez nepotrebnih vrinjenih stavkov. 

- Načine prezentacije je treba variirati (direktni govor občasno zamenja indirektni, 

prikazovanje v tretji osebi zamenja prikazovanje v prvi osebi itn.). 

- Pomembna je tudi intonacija govora, saj deluje govorjenje brez modulacije 

odbijajoče. 

- Govoriti je potrebno zmerno glasno –  ne preglasno niti pretiho. Občasno je potrebno 

glas okrepiti oz. utišati, da je govor izrazitejši. 
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- Tempo govora mora biti pravilen – ne prehiter niti prepočasen. 

- K izrazitosti govora prispeva tudi gestikulacija, mimika. Učinkovitost komunikacije je 

odvisna od skladnosti besedne in nebesedne komunikacije. 

Metoda razgovora pri pouku poteka v obliki dialoga med učiteljem in učenci ter med učenci 

samimi. Temeljna strukturna dela pogovorne metode sestavljata vprašanje in odgovor. Če 

razgovor ne obsega obeh delov, ni več razgovor, pač pa samogovor ali monolog (Tomić, 

2003). Med vprašanji in odgovori učitelj z različnimi ukrepi učence spodbuja, usmerja ali jim 

daje namige. Tem ukrepom pravimo dialoške spodbude (Blažič, idr., 2003). Učitelj se za 

metodo razgovora odloči takrat, ko imajo učenci določeno znanje in izkušnje, ko so 

komunikacijske spretnosti dovolj razvite ter vlada v razredu ugodna psihosocialna klima 

(Tomić, 2003). 

Metoda razgovora se imenuje tudi erotematska metoda (gr. erotema – vprašanje). V svoji 

globalni strukturi sestavljata razgovor vprašanje in odgovor. Zato igra pri tej metodi 

pomembno vlogo postopek pri spraševanju. Učitelj naj vprašanja čim bolj enakomerno 

razporedi med vse učence ter upošteva naslednje zaporedje: vprašanje → premor → poziv 

učencu → premor → odgovor učenca → povratna informacija. Povratna informacija mora 

učencu povedati, kaj je bilo dobro v odgovoru in kaj bi lahko izboljšal. Koristno je, če v 

dajanju povratne informacije sodelujejo tudi drugi učenci, saj s tem podaljšamo čas 

razmišljanja o zastavljenem vprašanju. Pri tem je potrebno še izpostaviti vpliv podaljševanja 

premora na kakovost odgovora. Učiteljev čakalni čas v povprečju znaša eno sekundo. S 

podaljšanjem čakalnega časa (vsaj na tri sekunde) lahko doseže, da bodo učenci oblikovali 

daljše, primernejše odgovore ter postavljali več vprašanj, dajali bodo več različnih razlag ter 

odkrili več boljših povezav med opazovanim pojavom in posledicami. Pri tem se bo 

spremenilo tudi vedenje učitelja. Povratna informacija bo postala bolj pestra, učitelj bo začel 

spoznavati zmožnosti »počasnih« učencev ter bo postopno od njih tudi več pričakoval 

(Tomić, 2003). 
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Glede na položaj in vlogo učitelja in učencev razgovor poteka v naslednjih oblikah (Blažič idr., 

2003): 

- Frontalni razgovor vodi učitelj, neposredna komunikacije je med učiteljem in učenci, 

med učenci samimi pa neposredne komunikacije ni. Enosmerni frontalni razgovor je 

primeren zgolj za kratko ponavljanje ali preverjanje. 

- Skupinska oblika razgovora poteka v manjših skupinah ali dvojicah učencev, ki so drug 

z drugim v neposrednem stiku. Učitelj sodeluje kot organizator in vodja dela vseh 

skupin. 

- Večsmerni razgovor zahteva od vodje (učitelja) dobro pripravo. Komunikacija poteka 

med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, pri čemer učitelj le usmerja potek 

razgovora. Metoda je primerna za ponavljanje, utrjevanje in razširjanje znanja. 

Pri metodi dela s tekstom sta obravnava snovi in pridobivanje znanja vezana na rabo pisnih 

besedil, s katerimi učitelj učencem posreduje nova spoznanja, razširja in poglablja obstoječe 

znanje ter ga povezuje z novim (Blažič idr., 2003). Ta metoda dobiva v šoli vse večji pomen 

ter se uporablja tako za poglabljanje, širjenje in sistematiziranje znanja kot tudi za 

pridobivanje novega znanja. Učence tako že med šolanjem navajamo na stalno 

izpopolnjevanje, oprto na preučevanje strokovne literature (Tomić, 2003). 

 

1.2.1.1.2 ILUSTRATIVNO-DEMONSTRACIJSKA METODA 

 

Pri metodi demonstracije se učenci učijo tako, da opazujejo predmete in pojave. Učiteljeva 

naloga pri tej metodi je demonstriranje ter usmerjanje učenčevega opazovanja, naloga 

učenca pa, da objekte in procese opazujejo ter pri opazovanju zazna to, kar je bistveno. 

Pomembno je, da demonstriramo tiste objekte in procese, o katerih učenci nimajo čutnih 

izkušenj ali pa se le-te nepopolne in nezanesljive. Funkcija in cilj demonstracije ni kazanje 

zaradi kazanja, pač pa miselna aktivizacija učencev, zagotovimo jim čutno izkušnjo, da bodo 

lahko z miselno obdelavo prišli do bistva spoznavne stvarnosti. Demonstracija učencem 

omogoča, da z učiteljevo pomočjo opravijo posplošitev ali generalizacijo (Tomić, 2003). 
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Vrste prikazovanja (Blažič idr., 2003): 

- govorno jezikovno (približevanje predmetov in pojavov učencem z govorom), 

- tekstualno (branje, pisanje), 

- zvokovno (petje, posnemanje glasov, predvajanje zvočnih posnetkov …), 

- grafično, slikovno (skice, slike, sheme, fotografije …), 

- stvarno (predmeti, modeli, naprave …). 

 

1.2.1.1.3 LABORATORIJSKO-EKSPERIMENTALNAMETODA 

 

Ti dve metodi omogočata učencem intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno izvedbo 

dejavnosti ter imata poseben pomen pri razvijanju vedoželjnosti, kulture dela  in sodelovanja 

med ljudmi. Laboratorijsko-eksperimentalno metodo podrobneje obravnavajo didaktike 

tistih predmetov, kjer je možno izvajati laboratorijske vaje in eksperimente (Tomić, 2003). 

 

1.2.1.1.4 IZKUŠENJSKO UČENJE 

 

Pri izkušenjskem učenju sta temeljna elementa učenja izkušnja in njena transformacija. 

Utemeljitelj te metode je David Kolb, ki izkušenjsko učenje definira kot proces, v katerem se 

znanje ustvarja prek transformacij izkušenj. Oblikoval je štiristopenjski model učenja, pri 

katerem učenje poteka od konkretne izkušnje, preko razmišljujočega opazovanja in refleksije 

do oblikovanja abstraktnih konceptov in generalizacij in preizkušanja teh konceptov v 

določenih razmerah. Po njegovem mnenju poteka popolno učenje vedno v krogu, ki zajema 

vse te štiri razsežnosti. Pri tem ni toliko pomembno, da se učni ciklus začenja pri isti stopnji, 

pač pa, da spodbujamo prehajanje od ene stopnje do druge (Tomić, 2003). 

»Metode izkušenjskega učenja dejavno in neposredno vključijo udeležence v učni proces. To 

spodbuja motivacijo, dviga osebno zavzetost, poveča empatijo, razgrne protislovja med 

lastno in tujo izkušnjo, med cilji in procesi … in s tem pomaga spreminjati utrjena stališča; 

razširja perspektivo pogleda na »vsakdanje« pojave; poveže prej ločene vidike (spoznavni, 
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čustveni, akcijski); pomaga pridobiti razne spretnosti, zlasti komunikacijske.« (Tomić, 2003, 

str. 102) 

 

1.2.1.1.5 IGRALNE IMPROVIZACIJE PRI POUKU 

 

Osnovni cilj te metode je obvladovanje določenih stvarnih razmer ter osmišljanje različnih 

vlog in vedenja. Pri tej metodi učitelj ali učenci predlagajo teme, ki predstavljajo dejansko ali 

namišljeno življenjsko situacijo. Učitelj predstavi zaplet, ki ga učenci uprizorijo. Učitelj se 

lahko igre udeleži, lahko pa jo tudi samo spremlja. Učenci se sami odločajo, kako bodo 

razreševali predstavljen zaplet. Ob koncu uprizoritve učitelj vodi diskusijo (Tomić, 2003). 

 

1.2.1.2 OBLIKE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

 

Organizacijske oblike izobraževanja so tesno povezane s konkretnimi metodami. Pojavljajo se 

lahko kot sestavni del metod in kot »posebni didaktični pojavi, ki urejajo razmerja med 

položaji in vlogami učiteljev in učencev«. (Blažič idr., 2003, str. 379) 

Oblike so, poleg metod, odvisne tudi od učencev, ciljev, vsebine, razpoložljivih didaktičnih 

sredstev, didaktičnega okolja, didaktične zasnove in usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Za učitelja pa je pomembno, da ima ustrezne didaktične kompetence za 

oblikovanje, vodenje oziroma izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v različnih oblikah 

(Blažič idr., 2003).  

Glede na odnose med učitelji in učenci razlikujemo (Blažič idr., 2003): 

- neposredno obliko pouka in 

- posredno obliko pouka. 

 

1.2.1.2.1 FRONTALNA UČNA OBLIKA ALI NEPOSREDNO POUČEVANJE 

 

Neposredno poučevanje je v didaktični teoriji bolj poznano pod oznako frontalna učna oblika 
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ali frontalni pouk. Za to obliko pouka je značilno, da se učna snov obdeluje, vadi, ponavlja in 

preverja z vsem razredom ali večjo skupino učencev. (Tomić, 2003; Blažič idr., 2003). 

Poznamo dva načina neposrednega poučevanja (Tomić, 2003, str. 119–122): 

1. Strogo šablonizirano delo, kjer je učitelj osrednja oseba, ki razlaga, demonstrira, ponavlja, 

sintetizira, analizira, sprašuje … Komunikacija je enosmerna, učenci so potisnjeni v vlogo 

poslušalcev in gledalcev. Ta način neposrednega poučevanja je globoko zasidran v zavest 

učiteljev, saj se je v pedagoški praksi utrjeval tisočletja.  

2. Akcijska oblika osvajanja znanja ali z delom pridobljeno znanje, pri kateri učitelj stopa v 

ozadje ter spodbuja problemski položaj, učence opozarja na nove vidike in jim odpira nove 

miselne možnosti. Učenci lahko s prepletanjem učnih metod svoje napake popravijo sami, pri 

tem jim lahko pomagajo tudi učitelj in ostali učenci. Učenec je tako lahko subjekt, ki mu 

učitelj omogoča usvajanje znanja s svojim intelektualnim naporom. 

 

1.2.1.2.2 POSREDNO POUČEVANJE 

 

Pri tej didaktični obliki so učenci v neposrednem razmerju do učne vsebine, medtem ko je 

učitelj do učencev in do učne vsebine v posrednem razmerju.  Središče učnega procesa so 

učenci, komunikacija je horizontalna, poteka v smeri učenec–učenec ali pa je usmerjena k 

učitelju (vertikalna komunikacija) (Tomić, 2003). 

Učenci znanje, sposobnosti razvijajo in pridobivajo sami, z lastno aktivnostjo. Učitelj pa ima 

pomembno vlogo v fazi načrtovanja, pripravljanja, preverjanja in pri vrednotenju dosežkov. 

Posredne oblike pouka so primerne za učence, ki so že sposobni delati samostojno (Blažič, 

idr., 2003). 

Med posredno delo uvrščamo samostojno delo učencev, skupinsko učno obliko in delo v 

parih. (Tomić, 2003) 
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1.2.1.2.3 SAMOSTOJNO DELO UČENCEV 

 

Samostojno delo zahteva, da dela vsak učenec individualno, kar pomeni, da je neposredno 

aktiven v določenih delih procesa ter tako vzgojno-izobraževalne cilje dosega z lastno 

aktivnostjo (Blažič idr., 2003). Do izraza prihaja učenčeva samostojnost in 

samoorganiziranost pri učenju, medtem ko je učitelj v vlogi svetovalca, ki daje učencem 

individualizirano pomoč (Tomić, 2003). 

Pri skupinski učni obliki se v okviru razreda oblikujejo manjše skupine učencev, ki samostojno 

izvajajo določeno dejavnost ter z rezultati svojega dela seznanijo sošolce in učitelja (Tomić, 

2003). Delo v skupinah je bolj razgibano, učenci so bolj aktivni, hkrati pa pridobivajo različne 

socialne izkušnje, razvijajo medsebojno komuniciranje, se medsebojno spodbujajo, si 

pomagajo ter so odgovorni za rezultate skupnega dela. Pozitivne strani skupinskega dela 

poudarjajo tudi psihologi, ki ga imenujejo tudi sodelovalno ali kooperativno učenje (Blažič 

idr., 2003). 

Delo v parih je primerna oblika za različne didaktične aktivnosti učencev ter ima pred 

ostalimi oblikami vrsto prednosti (Blažič idr., 2003): 

- je organizacijsko preprosta, 

- učenci imajo več možnosti za aktivnost kot v frontalni in skupinski obliki, 

učenci niso sami kot v individualni obliki. 

 

1.2.1.3 METODE PRI POUKU IN DOSEŽKI UČENCEV 

 

Marzano (2000, v Peklaj idr., 2009) in Walberg (2003, v Peklaj idr., 2009) sta v svoji študiji 

raziskala vplive kakovosti poučevanja na učenje, pri čemer sta prikazala vrednosti velikosti 

učinkov za različne načine poučevanja, ki jih pri pouku uporabljajo učitelji.  

Najbolj temeljni elementi, ki so izkazali največji učinek na proces učenja so (Peklaj idr., 2009): 

- namigi (razlaga, kaj se je pri določeni učni snovi treba naučiti in kako najbolje to 

dosežemo), 
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- vključenost v učenje (čas, ki ga učenci namenijo šolskemu delu; spoznavne in 

metakognitivne strategije, ki jih učenci uporabljajo pri učenju), 

- povratne informacije za korekcijo napak in podkrepitve (posledice vedenja, ki vedenje 

dodatno okrepijo). 

Walberg (2003, v Peklaj idr., 2009) in Marzano (2000, v Peklaj idr., 2009) med različnimi 

oblikami učenja izpostavljata: 

1. Sodelovalno učenje, ki je uspešno, saj morajo učenci v skupini svoje predpostavke 

razlagati drugim, snov morajo večkrat ponoviti ter si jo tako bolje zapomnijo. Učenci 

svoje ideje in ideje sošolcev primerjajo, selekcionirajo.  

2. Učenje, usmerjeno v obvladovanja, ki vključuje vse štiri elemente uspešnega učenja: 

namige, podkrepljevanje, povratno informacijo ter vključenost učencev. Hkrati pa od 

učenca zahteva obvladovanje učne snovi pred prehodom na novo učno snov. Učitelj 

mora dobro opredeliti učno nalogo, razdeliti učno snov na manjše dele s posameznimi 

učnimi cilji, načrtovati poučevanje in dajati povratne informacije, vse dokler učenec snovi 

ne obvlada. 

3. Računalniško podprto učenje, ki kombinira in zagotavlja elemente uspešnega učenja 

vsakemu učencu posebej. Primeren je za vse starostne skupine učencev, za učinkovitega 

se je izkazal predvsem pri delu z mlajšimi učenci ter z učenci s posebnimi potrebami. 

4. Dobro izvedena tradicionalna oblika učenja 

 

1.2.2 UČITELJEVO VODENJE RAZREDA 

 

Šola je vzgojno-izobraževalna institucija, v kateri poteka vzgojno-izobraževalni proces. 

Učinkovito izobraževanje mora spodbujati tako spoznavne kot tudi motivacijsko-čustvene in 

socialne procese pri učencih. Učiteljevo delo v razredu tako ni povezano zgolj s 

poučevanjem, pač pa tudi z zagotavljanjem ustreznega psihološkega okolja, saj so ugodni 

socialni odnosi eden izmed pogojev za kakovostno učenje (Peklaj idr., 2009). Iz ciljev Zakona 

o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 102/ 2007) je 

razvidno, da je poleg izobraževalne pomembna tudi vzgojna razsežnost pedagoškega dela 

osnovnih šol. Način za doseganje in uresničevanje teh ciljev šola določi z vzgojnim načrtom. 
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Ob tem je pomembno, da »izobraževanja ne razumemo le v smislu učiteljevega vestnega 

izpolnjevanja nalog, opredeljenih z uradnim kurikulom, temveč kot kompleksno celoto 

življenja v šoli, torej kot splet dejavnih odnosov med učenci in učiteljem, učno snovjo, 

neformalnimi dejavnostmi in simbolnim okvirom načel in pravil, ki tvorijo hišni red šolske 

skupnosti«. (Kroflič, 2002, str. 108) Pogoj za vzpostavljanje ugodnih medosebnih odnosov pa 

je dobra, ustrezna komunikacija med učiteljem in učenci. Kompetentnost učitelja se tako 

kaže tudi v njegovih spretnostih vodenja in komuniciranja (Peklaj idr., 2009). 

Zanimanje za raziskovanje in proučevanje vodenja se je razširilo v tridesetih letih prejšnjega 

stoletja v ZDA, predvsem s strani vojske in velikih industrijskih korporacij, v želji povečati 

svojo produktivnost (Ule, 2000).  

Definicijo vodenja, z vidika organizacijskih ved in managementa, je oblikoval tudi Mayer 

(2003, v Kovač, Mayer, Jesenko, 2004). Po njegovem mnenju je vodenje proces, v katerem 

vodja na podlagi svojih posebnih sposobnosti, osebnostnih lastnosti in znanja, z zanj 

značilnim ravnanjem vpliva na ljudi, da bi (vzajemno) dosegli (dogovorjene) cilje. Socialna 

psihologija opredeljuje vodenje kot vidik organiziranja skupine. Predstavlja odnos in sredstvo 

socialnega vplivanja, ki jo ima ena oseba na druge (Ule, 2000). »Izvori vpliva vodje, način, na 

katerega se ta vpliv izkazuje, njegova trajnost in oblika, se spreminjajo ustrezno značilnostim 

in vedenjskim načinom, ki zadevajo določene osebe in ustrezno okoliščinam, v katerih se 

osebe nahajajo (Zaleska, 1976 v Ule, 2000). 

Znanja s področja vodenja so pomembna tudi za uspešno vzgojo in izobraževanje. Glasser 

(1998) v svojem delu učence v šolah primerja z delavci. Meni, da so učitelji in ravnatelji, ki 

imajo v šolah usmerjevalno vlogo, večinoma zelo zavzeti in človeški, vendar ne uspejo najti 

načina, kako učence spodbuditi k temu, da svoje delo opravijo kvalitetno. Ob tem išče 

načine, kako prenesti učinkovite načine vodenja v delovnih organizacijah v šole.  

Pomembno je, da ima učitelj poleg znanja in strokovnosti tudi vse elemente kakovostnega in 

uspešnega vodje. »Ni dovolj, da uporablja znanje in sposobnost učencev, mora jih tudi 

navdušiti. Ni dovolj, da znajo učenci naloge rešiti, to morajo tudi hoteti. Tukaj pa smo že na 

ravni vodenja. Samo vodja v pravem pomenu besede lahko učence navduši«. (Brajša, 1995, 

str. 85) 
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Tako je postal pojem »vodenje razreda« (angl. Classroom management«) eden temeljnih 

pedagoških pojmov (Peklaj idr., 2009). »Kot vodja razreda se učitelj ukvarja z oblikovanjem in 

vzdrževanjem oddelčne skupnosti, oblikuje pravila vedenja v razredu in se odziva na 

nezaželena vedenja ter vzpostavlja sodelovalno komunikacijo  z učenci. Ta se ne nanaša le na 

učenje, ampak tudi na medosebne odnose v oddelčni skupnosti.« (Peklaj idr., 2009,str. 29) 

M. Pšunder v svojem delu Vodenje razreda (2011) našteje nekaj sodobnih definicij vodenja 

razreda. Različni avtorji ga opredeljujejo: 

- kot izbor strategij, s katerimi učitelji zagotavljajo produktivno, harmonično učno 

okolje ter preprečujejo motnje v učnem procesu, 

- kot oblikovanje inkluzivnega, podpornega in skrbnega okolja, 

- kot aktivnosti, s katerimi učitelj oblikuje učno okolje, ki spodbuja učne dosežke 

učencev ter socialno-čustveno učenje, 

- kot oblikovanje učinkovitega učnega okolja, katerega pomembni dejavniki so 

učiteljevo ukrepanje v razredu, socializacija učencev ter medosebni odnosi med 

učitelji in učenci, 

- kot posamezni dejavnik znotraj velikega števila dejavnikov, ki predstavljajo osnovo za 

učinkovito učenje učencev. 

 

1.2.2.1 UČITELJ V KONFLIKTNIH SITUACIJAH 

 

Učitelji se pri svojem delu velikokrat znajdejo v situacijah, ko imajo težave z obvladovanjem 

razreda. Pri tem so še posebej ranljivi učitelji začetniki, ki imajo kljub ustreznemu znanju iz 

svojega predmetnega področja, pedagogike, psihologije, didaktike, malo praktičnih izkušenj 

(Pšunder, Dečman Dobrnjič, 2010). Rezultati različnih študij kažejo, da porabi učitelj približno 

polovico vsega časa v razredu, da pripravi učence na pouk ter za obravnavanje in 

spoprijemanje z različnimi vedenjskimi in drugimi problemi učencev (Gump, 1967; Wragg, 

1984 po Peklaj idr., 2009). Učiteljevo odzivanje v konfliktnih situacijah pa bistveno vpliva na 

to, kako ga bodo doživljali učenci. Račnik (2010) navaja, da je za vodje še posebej odločilno 

obnašanje v stanju stresa, saj so to situacije, v katerih si utrdi ali oslabi svoj položaj. 

Pomembno je, da vzame v zakup ter se sprijazni s tem, da se bodo pojavljale takšne in 
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drugačne težave, da bo doživljal stresne situacije, v katerih se bodo sprožala tudi manj 

prijetna čustva (jeza, razočaranje, žalost ...). 

Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da so prav konflikti neizbežna sestavina vsakega 

družbenega prostora (torej tudi razreda) in nujen pogoj tako za razvoj posameznika kot 

celotne skupnosti. Če smo zmožni razviti ustrezna komunikacijska orodja za njihovo 

reševanje, predstavljajo »idealno učno situacijo«. (Kroflič, 2011)  Ali drugače: »Ker živimo v 

svetu razlik, se '(…) največ lahko naučimo iz najbolj neugodnih/nasprotujočih situacij, ki jih 

zase nikoli ne bi izbrali. Ko je življenje najbolj zapleteno, prežeto z bolečino in težavami, 

takrat osebnostno rastemo v največji meri (…). (…) stiska je lahko eno od presežnih 

razpoloženj, v katerih vzgoja cveti – razpoloženje, ki sili pravičnost navzven, ruši zidove 

'najstva' in namesto opisanega razodeva tisto, kar je.« (Katz, 1999 v Kroflič, 2011). 

V preteklosti se je vodenje razreda povezovalo zlasti z izvajanjem kontrole nad vedenjem 

učencev in na popravljanje njihovega vedenja, saj se je od učencev pričakovalo, da se bodo 

ustrezno odzvali na zahteve, ki jih bo postavil učitelj. Takšna praksa pa ne ustrezna 

sodobnemu pojmovanju vodenja razreda, ki je veliko kompleksnejša dejavnost, s katero 

učitelj ustvarja okolje, ki poleg preprečevanja motenj v učnem procesu spodbuja učenje in 

pridobivanje pozitivnih socialno čustvenih izkušenj (Pšunder, 2011). 

 

1.2.2.2 STILI VODENJA 

 

»Stile vodenja opredelimo kot vedenjske vzorce, s katerimi vplivamo na druge«. (Zabukovec 

in Boben, 2000, str. 8) Empirično proučevanje različnih stilov vodenja je v tridesetih letih 

prejšnjega stoletja omogočilo intenziven razvoj teorije vodenja. Iz tega časa je posebej znano 

delo Kurta Lewina, ki je na Welfare Research Station na Iowa University izvedel raziskavo, s 

katero je želel ugotoviti vpliv različnih stilov vodenja na  skupinsko klimo in skupinsko 

dinamiko. Empirično je preverjal tri načine vodenja: demokratični, avtokratski in anarhoidni 

(»laissez faire«) (Ule, 2000; Kovač, Mayer, Jesenko, 2004).  
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1.2.2.2.1 AVTOKRATSKI  STIL VODENJA 

 

Za avtokratski način vodenja je značilno, da vodja sam določa cilje, načrtuje aktivnosti, 

sprejema odločitve, ukazuje in deli naloge članom ter jih nadzira. Komunikacija je enosmerna 

in se večinoma kaže kot dajanje napotkov in ukazov vodje članom skupine. Naloga članov je 

opravljanje nalog, ki jim jih naloži vodja, pri čemer nimajo možnosti ugovarjanja, dajanja 

pripomb, predlogov. Na to se navadno odzovejo s pasivnostjo in apatičnostjo, za delo so 

slabše motivirani, včasih povečano agresivni v odnosu do vodje ali ostalih članov. 

Produktivnost v takih skupinah je običajno visoka. Uspešnost je v največji meri odvisna od 

kompetentnosti vodje, ki ima v skupini največjo moč, vpliv in odgovornost (Ule, 2000). 

Avtokratski učitelj učence vodi z nadvladovanjem. Osnovno prepričanje tega pristopa je, da 

učenci ne bodo naredili ničesar pravilno, če v to niso prisiljeni.  Zato učitelj sam sprejema vse 

odločitve, pravil in zahtev pa učencem ne razloži. Zavrača dialog, učenci tako nimajo 

možnosti sodelovati ali samostojno odločati, saj učitelj to razume kot izgubo moči.  Učitelj 

svoje delo usmerja v doseganje rezultatov, poslužuje se nagrajevanja in kaznovanja 

(Bluestein, 1997; Brajša, 1995; Marentič-Požarnik, 2000).  

Avtokratski stil vodenja pri učencih spodbuja poslušnost, odvisnost od učitelja in potrebo po 

zunanjem vrednotenju. Zelo učinkovit je lahko pri učencih, ki se odzivajo na avtoriteto, so 

odvisni od učiteljevega odobravanja, se močno bojijo kazni ali pa, da bodo prikrajšani za 

določene privilegije. Pozitivni rezultati so običajno kratkotrajni. Potrebno jih je spremljati in 

nadzorovati, saj sami po sebi ne vzdržijo. Takšen stil vodenja pri učencih nemalokrat izzove 

odpor ali agresijo. Le-ta pogosto ni usmerjena zoper vodjo, ampak se pojavi v odnosu med 

učenci. Vezi med njimi so šibke, pogosto je prisotno rivalstvo. Učenci ne razvijajo spretnosti 

odločanja, odgovornega vedenja, spretnosti upravljanja samega sebe in razvoj osebne moči 

(Bluestein, 1997; Brajša, 1995; Marentič-Požarnik, 2000).    

Bluestein (1997) pri tem opozarja, da je takšen pristop verjetno najbolj poznan način 

interakcije med odraslim in otroki ter da učitelji pogosto izkazujejo gospodovalen odnos, ne 

da bi se tega sploh zavedali.  
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1.2.2.2.2 DEMOKRATIČEN STIL VODENJA 

 

Za demokratičen stil vodenja je značilno, da pride do odločitev in načrtovanja aktivnosti s 

sodelovanjem vseh članov. Komuniciranje kot tudi dogovarjanje, vplivanje in sprejemanje 

odločitev poteka obojestransko – od vodje k članom in obratno, pa tudi med člani samimi. 

Vodja skupino usmerja s spodbudami, sprejema predloge članov in omogoča skupini 

sprejemanje odločitev. Člani v skupini so za delo motivirani, skupinska dinamika in atmosfera 

v skupini sta ugodni. Na tak način vodena skupina deluje tudi ob odsotnosti vodje (Ule, 

2000). 

V demokratično vodenih skupinah se običajno razvije najbolj ugodna socialna klima. Pri tem 

igra pomembno vlogo izkušenost in kompetentnost vodje in članov skupine, saj lahko v 

nasprotnem primeru demokratski voditeljski stil povzroča občutek negotovosti (Ule, 2000). 

Demokratičen učitelj spodbuja neposredno, odkrito medsebojno komunikacijo in teži k 

aktivnemu delovanju vsakega člana. Učitelj pri sprejemanju odločitev upošteva mnenje 

učencev oziroma jim omogoča čim bolj samostojno odločanje z upoštevanjem napotil ali v 

okviru določenih meja. Učenci imajo tako več svobode, hkrati pa nosijo tudi večjo 

odgovornost za rezultate, posledice (pozitivne ali negativne) svojih odločitev. Učiteljeva 

avtoriteta ne temelji na položaju ali sankcijah, ampak na znanju in izkušnjah. Pri tem pristopu 

učitelj gradi na tem, kar učenci že zmorejo, znajo. Učence sprejema kot osebe ter jih ne enači 

z njihovim vedenjem (Bluestein, 1997; Brajša, 1995; Marentič-Požarnik, 2000).   

Demokratičen stil vodenja daje učencem občutek, da so njihove potrebe uslišane in 

upoštevne. S tem pristopom učitelj pri učencih spodbuja razvoj spretnosti odločanja, 

odgovornega vedenja in spretnosti upravljanja samega sebe. Učence uči, da svoje potrebe 

razumejo v okviru potreb drugih ljudi ter da sta zato v skupini nujna pogajanje in sklepanje 

kompromisov. Pri tem je pomembno, da učenci obvladajo osnovne socialne spretnosti 

dogovarjanja, česar pa jih je potrebno naučiti (Bluestein, 1997; Brajša, 1995; Marentič-

Požarnik, 2000). 
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1.2.2.2.3 ANARHIČEN STIL VODENJA 

 

Za anarhičen stil vodenja je značilno, da so člani skupine bolj ali manj prepuščeni sami sebi. 

Vodja v delo skupine čim manj posega, na voljo pa jim je, če potrebujejo nasvet. Člani v tako 

vodenih skupinah niso zadovoljni in motivirani za delo, tudi učinkovitost skupin je majhna 

(Ule, 2000). 

Učitelj daje učencem popolno svobodo ter se izogiba kakršnemu koli ocenjevanju njihovega 

dela. Za tak pristop se odločajo predvsem učitelji, ki se jim zdi pristop z nadvladovanjem 

nesprejemljiv ter tisti, ki se bojijo, da se bodo s postavljanjem meja učencem ter z izražanjem 

potreb učencem od njih odtujili. Učitelj svojih potreb ne izraža ali pa je pri izražanju nejasen. 

Za dogajanje v razredu ne prevzema odgovornosti, kljub temu od učencev pričakuje, da bodo 

svoje vedenje nadzirali ter kaže odkrito razočaranje, ko jim to ne uspe (Bluestein, 1997; 

Brajša, 1995; Marentič-Požarnik, 2000). 

Posledice takšnega pristopa so slabo sodelovanje, neiznajdljivost učencev, premalo 

spodbude za delo in učenje ter individualizem. Učenci za delo niso motivirani, običajno ga 

opravijo zaradi občutka krivde ali ker želijo ugajati učitelju. Zaradi pomanjkanja opornih 

okvirov učencev onemogoča razvijanje spretnosti odločanja, odgovornega vedenja in 

spretnosti upravljanja samega sebe (Bluestein, 1997; Brajša, 1995; Marentič-Požarnik, 2000).   

 

1.2.2.3 TEORIJA SITUACIJSKEGA VODENJA 

 

Teorija situacijskega vodenja izhaja iz organizacijske psihologije, za šolsko situacijo in v 

programe treningov učiteljev za učinkovito vodenje pa jo je priredil in prenesel Tyler (1939, v 

Zabukovec in Boben, 2000). Stil vodenja je po tej teoriji odvisen od povezave med skupino 

vodenih, nalogo in vodstveno situacijo. Različne situacije in različne vodstvene skupine tako 

zahtevajo različen stil vodenja, kar pomeni, da ne obstaja le en učinkovit stil vodenja, ki bi 

ustrezal vsem situacijam, prav tako ni vodje, ki bi bil v vseh situacijah enako učinkovit (Kovač, 

Mayer, Jesenko, 2004). Situacijsko vodenje izpostavlja pomen konteksta ter omogoča 

učitelju izbiro najustreznejšega načina vedenja glede na dano situacijo (število učencev, 
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trajanje in zahtevnost naloge) ter glede na značilnosti učencev (motivacija, znanje, izkušnje) 

(Peklaj, idr. 2009).  

Teorija situacijskega vodenja različne stile vodenja opredeljuje z dvema dimenzijama, z 

dimenzijo odnosa oziroma podpornosti ter z dimenzijo naloge oziroma direktivnosti. 

Dimenzijo odnos in podpornost označujejo tista vedenja učitelja, za katera je značilna 

dvosmerna komunikacija, spodbujanje vedenja, dajanje čustvene podpore, aktivno 

poslušanje, dajanje povratnih informacij. Dimenzijo  direktivnost in usmerjenost v nalogo pa  

označujejo tista vedenja, ki poudarjajo jasno strukturo: natančno opredeljene cilje, 

organizacijo, določanje časovnih okvirov, usmerjanje in kontroliranje učenčevega vedenja. 

Glede na izraženost  teh dveh dimenzij razlikujemo štiri stile vodenja: direktivni, 

inštruktorski, delegatski in podporni (Peklaj idr., 2009). Učitelj lahko posamezne učne stile 

spreminja tudi znotraj posamezne učne ure ali dejavnosti (Zabukovec in Boben, 2000). 
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Slika 2: Model situacijskega vodenja (prirejeno po Hersey in Blanchard 1988, v Zabukovec in 

Boben, 2000, str. 21). 

visoko 

 

ODNOS oz. PODPORNOST 

se nanaša na vedenje učitelja, ki je 

opredeljeno z dvosmerno 

komunikacijo, s poudarkom na 

spodbujanju vedenja in dajanju 

čustvene podpore. 

Značilnosti so naslednje: 

- komuniciranje, 

- spodbujanje, 

- interakcije, 

- dajanje podpore, 

- aktivno poslušanje, 

- dajanje povratne 

informacije. 

 

 

PODPORNI STIL 

Odločanje: vzajemno odločanje 

učitelja in učenca. 

Vedenje učitelja: pove, vodi, 

usmerja, utemeljuje 

Primernost: za učence z ustreznim 

znanjem, izkušnjami, vendar 

premalo samozaupanja in 

motivacije 

INŠTRUKTORSKI STIL 

Odločanje: učitelj odloča v 

pogovoru z učenci 

Vedenje učitelja: predlaga, 

razlaga, pojasnjuje, prepričuje 

Primernost: za učence s premalo 

znanja in izkušenj, vendar z 

zadostnim samozaupanjem in 

motivacijo 

DELEGATSKI STIL 

Odločanje: učenci sami odločajo 

Vedenje učitelja: delegira, 

opazuje, spremlja, zaključuje 

Primernost: za učence z ustreznim 

znanjem in izkušnjami ter ustrezno 

stopnjo samozaupanja in 

motivacije. 

DIREKTIVNI STIL 

Odločanje: učitelj samostojno 

odloča 

Vedenje učitelja: pove, vodi, 

usmerja, utemeljuje 

Primernost: za učence s premalo 

ustreznega znanja in izkušenj ter 

brez ustreznega samozaupanja in 

motivacije. 

nizko NALOGA oz. DIREKTIVNOST                                            visoko 

se nanaša na vedenje učitelja, ki poudarja jasno  

strukturo (kaj, kako, kdaj, kje), natančneje  

opredeljeno: 

- postavljanje ciljev, 

- organiziranje, 

- določanje časovnega okvira, 

- usmerjanje, 

- kontroliranje. 
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1.2.2.3.1 DIREKTIVNI STIL VODENJA 

 

Direktivni stil vodenja označuje visoko direktivnost oziroma usmerjenost v nalogo. Zanj je 

značilno izrazito vodenje učitelja, njegovo določanje ciljev, poudarjanje strukture, dajanje 

jasnih navodil, usmerjanje in nadzorovanje pri doseganju ciljev, nizka podpornost oziroma 

manjša usmerjenost v odnose med učiteljem in učenci. Prevladuje enosmerna komunikacija 

(Blanchard idr., 1995; Zabukovec in Boben, 2000; Jakopec, 2007). 

Direktivni stil vodenja je primerna izbira takrat, kadar se učenci znajdejo v neznani situaciji, 

pred novo nalogo. Učitelj učencem postavi cilje, pri tem pa jim tudi jasno pove, kako jih 

lahko dosežejo. Učitelj učence z jasno strukturo vodi in spremlja pri delu. Tak stil vodenja je 

primeren tudi takrat, ko dobi učitelj novo skupino učencev, za katere še ne ve, kako delujejo 

kot skupina in ne pozna njihovih načinov dela. Prav tako je direktivni stil poučevanja 

primerna izbira takrat, ko učitelj oceni, da imajo učenci šibko znanje, vendar si želijo svoje 

znanje razširiti ali pridobiti novo izkušnjo (Zabukovec in Boben, 2000). 

 

1.2.2.3.2 PODPORNI STIL VODENJA 

 

Podporni stil vodenja označuje visoko usmerjenost v odnose oziroma podporo. Zanj je 

značilno, da učitelj spodbuja razmišljanje, upošteva mnenje in predloge učencev, cilje 

zasleduje z vključevanjem preteklega znanja učencev, njihovih pogledov in idej, gradi odnos 

vzajemnosti ter zaupanja (Blanchard idr., 1995; Zabukovec in Boben, 2000; Jakopec, 2007). 

Podporni stil je najbolj primerna izbira takrat, ko imajo učenci veliko znanja in izkušenj ob 

spremenljivi motivaciji ter je tako učitelj usmerjen predvsem na razvijanje odnosa. Učitelj 

učence vodi tako, da upošteva njihove izkušnje, predloge in razmišljanja ter skupaj z njimi 

sprejme odločitev o tem, kako bodo nalogo opravili. Tak stil vodenja je primeren tudi pri delu 

v skupinah učencev, kjer učenci svoje znanje uporabijo na nov način ter morajo med seboj 

sodelovati, da dosežejo cilj. Učitelj in učenci dosežke ovrednotijo skupaj (Zabukovec in 

Boben, 2000). 
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1.2.2.3.3 INŠTRUKTORSKI STIL VODENJA 

 

Inštruktorski stil vodenja označuje visoko direktivnost in visoko podpornost. Zanj je značilno, 

da učitelj jasno določi cilje, njihovo uresničevanje in načine nadzorovanja pri doseganju 

ciljev, hkrati pa upošteva tudi predloge , razmišljanja in ideje učencev. Tako učitelj spodbuja 

in razvija odnos z učenci ter jasno in odločno vodi uro v določeno smer (Blanchard idr., 1995; 

Zabukovec in Boben, 2000; Jakopec, 2007). 

Inštruktorski stil vodenja je primerna izbira takrat, ko je napredek v znanju ali izkušnjah 

očiten, učencem pa upade motivacija za delo. Takrat mora učitelj učence usmerjati v nalogo 

ter jim hkrati nuditi podporo in spodbujati odnos, uravnotežiti mora direktivnost in 

podpornost. Na ta način učitelj aktivira predznanje učencev, na tem predznanju gradi novo 

znanje in omogoča občutek uspešnosti. Dosežene rezultate učitelj ovrednoti s sodelovanjem 

učencev (Zabukovec in Boben, 2000). 

 

1.2.2.3.4 DELEGATSKI STIL VODENJA 

 

Delegatski stil vodenja označuje nizko stopno direktivnosti in podpornosti. Zanj je značilno, 

da učitelj malo strukturira in spremlja učno dejavnost, prav tako pri nalogi ne razvija odnosa 

z učenci, saj je ta praviloma že izoblikovan in zgrajen. Učitelj odgovornost za določanje in 

uresničevanje ciljev ter za odnose prenese na učence, ki tako postanejo uresničevalci svoje 

učne situacije (Blanchard idr., 1995; Zabukovec in Boben, 2000; Jakopec, 2007). 

Delegatski stil vodenja je primeren za učence, ki določeno področje dobro obvladajo, so za 

delo ustrezno motivirani in jim učitelj lahko zaupa, da bodo nalogo uspešno izpeljali. 

Učiteljeva odgovornost za nalogo in odnose je prenesena na učence. Učenci dosežke 

ovrednotijo samostojno (Zabukovec in Boben, 2000). 
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1.3 STRATEGIJE VODENJA RAZREDA IN USMERJANJE VEDENJA 

UČENCEV 

1.3.1 OPREDELITEV POJMA DISCIPLINA 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je disciplina opredeljena v treh pomenih (SSKJ, 2000): 

1. kot stroka, panoga, 

2. kot sistem pravil, 

3. kot ukrepanje, kaznovanje. 

Z vidika šole in učiteljev sta zanimivi drugi dve opredelitvi, saj se pedagogi pri svojem delu 

vztrajno ukvarjajo z vprašanjem, kako v šoli ali v razredu uspešno vzpostaviti uveljavljeni 

sistem pravil ter ga tudi vzdrževati. Po drugi strani pa se prav vsak med njimi znajde v 

situaciji, ko učenci teh pravil ne upoštevajo, jih kršijo. Takrat so postavljeni pred odločitvijo, 

kako v takem primeru ukrepati in ali je lahko tudi kaznovanje pot, način spopadanja z 

disciplinskimi problemi (Pšunder, 2004). 

Čeprav v sodobni literaturi različni avtorji izpostavljajo predvsem opredelitev discipline kot 

načina vzpostavljanja in ohranjanja določenega sistema pravil v razredu ter se odmikajo od 

njene  omejevalne in kaznovalne vloge, pa se pojma še vedno nekako drži negativni predznak 

(Pšunder, 2004).  

Razlog za to lahko najdemo v definicijah pojma disciplina, ki jih opredeljuje splošna slovarska 

literatura. Pojem v takem kontekstu tudi najpogosteje uporabljamo v različnih situacijah 

vsakdanjega življenja. Pšunder navaja (2004), da se v splošni slovarski literaturi termin 

disciplina in njej sorodni pojmi nagibajo k bolj represivni konotaciji. Predstavi naslednje 

definicije pojma discipline: 

- »V slovenskem etimološkem slovarju (1997, str. 92) je navedeno, da je termin 

disciplina izpeljanka iz latinske besede disciplus, kar pomeni »učenec«. Današnji 

pomen discipline »podrejanje predpisom«, temelji predvsem na zvezi disciplina 

mimilitaris, kar pomeni »vojaško urjenje, vojaška vzgoja«, saj je podrejanje 

predpisom eden temeljnih ciljev vojaške vzgoje.« (Pšunder, 2004, str. 61) 
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- »Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994, str. 141) disciplino v pomenu besede, ki 

zanima nas, opredeljuje kot podrejanje, podreditev pravilom, predpisom, ki so 

obvezni za vse člane kake skupnosti. Disciplinirati pomeni navaditi koga na disciplino, 

na red, discipliniran pa je tisti, ki se zavestno podreja disciplini.« (Pšunder, 2004, str. 

61) 

- »Slovar tujk (Verbinc, 1997, str. 150) besedo disciplinirati opredeljuje kot: navaditi na 

disciplino, na red, spraviti v red, v poslušnost, držati v redu, (u)strahovati; 

discipliniran pa kot reden, navajen na red, poslušen, (u)strahovan (tudi s kaznijo).« 

(Pšunder, 2004, str. 61) 

V nasprotju s tem, pa strokovna slovarska literatura pojem opredeljuje širše, kot zavestno, 

samoiniciativno disciplino. Predstavi naslednje definicije pojma disciplina (Pšunder, 2004, str. 

62): 

- Barrow poudarja pomen discipline kot »sistema pravil« v vzgojno-izobraževalnem 

procesu. Po njegovem mnenju šola kot institucija stremi k uresničevanju določenih 

ciljev. Način, na katerega uresničuje te cilje je izobraževanje, le-to vključuje učenje, ki 

pa je mogoče le pod določenimi pogoji. Ustvarjanje ustreznih pogojev pa terja 

pravila. »Ukrepanje, kaznovanje« v šoli Barrow predstavi kot  možen način odzivanja 

v primeru kršenja pravil. 

- Pedagoška enciklopedija disciplino opredeljuje kot red, ki se vzdržuje na podlagi 

prepričanja, da je takšno stanje neobhodno potrebno za  normalno življenje in delo 

posameznika v družbeni skupnosti. Pedagoško vredna disciplina je lahko potemtakem 

le zavestna disciplina, ki se lahko izgrajuje le v vzgojno-izobraževalnem procesu, ki 

učencem omogoča fizično in psihično aktivnost. 

- Enciklopedijski pedagoški slovar (Enciklopedički riječnik pedagogije) zavestno 

disciplino prav tako pojmuje kot edino pravo. Vzpostavlja se postopoma, skladno z 

razvojem abstraktnega mišljenja in z moralnim razvojem.  

Izpostaviti je treba, da je danes splošno prisotno prepričanje o neučinkovitosti klasičnih 

disciplinskih sredstev. V strokovni literaturi se tako srečujemo z različnimi idejami o 

oblikovanju alternativnih vzgojnih ukrepov in preventivnih dejavnosti (Kroflič, 2011a). 

Oblikovanje le-teh pa zahteva tudi drugačen koncept učiteljeve avtoritete, ki ne sme biti 
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vezana prvenstveno na statusno moč učitelja, ampak mora izvirati iz njegove osebnostne 

moči ter vzajemnega odnosa spoštovanja (Stolnik, Klarič, 2011).  

Ta sprememba v pojmovanju discipline v vzgojno-izobraževalnem procesu ter odmik od 

avtoritarnega pristopa je posledica tudi širših sprememb v družbi. Jane Bluestein (1997) v 

svojem delu navaja, da so se pomembne spremembe dogodile v petdesetih letih prejšnjega 

stoletja, s prihodom informacijske dobe. Spretnosti, značilne za industrijsko dobo, kot so na 

primer poslušnost, skrb za ohranjanje obstoječega stanja in hierarhije moči ter vestno 

izvajanje ukazov je razvoj tehnike in prihod informacijske dobe nadomestil z drugačnimi. Nov 

čas je potreboval posameznike, ki so sposobni prevzemati pobude, se samostojno odločati 

znotraj meja pravil, imajo ustrezne komunikacijske spretnosti, so dobri pogajalci, so 

inovativni, znajo tvegati in prevzeti odgovornost. Potreba po drugačnih spretnosti je vplivala 

na spremembo vrednot, ki se je prenesla tudi v šole in v jedru spremenila cilj discipline od 

nadzora učencev k samonadzoru.  

 

1.3.1.1 MOTEČE VEDENJE UČENCEV 

 

Motenje pouka zaradi neprimernega vedenja učencev je pereč problem, ki po nekaterih 

raziskavah zajema 5 % do 10 % osnovnošolskih otrok (Waschbuch idr., 2004, po Brenčič, 

2011). Rezultati nekaterih drugih raziskav trdijo, da je motečih učencev, ki zahtevajo 

drugačen učiteljev pristop, celo 20  % do 25  % (Vodopivec, 1996, po Brenčič, 2011). 

Pri tem moramo razumeti, da nobeno posebno vedenje ni samo po sebi odklonsko ali 

nenormalno ter ga je težko ovrednotiti kot moteče, ne da bi upoštevali njegove okoliščine – 

pozitivno ali negativno vrednost dobi vedno v času in socialnem okolju, v katerem se nahaja 

(Brenčič, 2011). Odvisno je od socialnega okolja in pravil, ki jih postavlja socializirana večina 

oziroma posamezniki na položaju moči (Kroflič, 2011c). Podobno navaja Hyman (1997, v 

Pšunder, 2011), ki pravi, da se vedenje, opredeljeno kot nesprejemljivo,  spreminja skozi čas 

in variira med različnimi kulturami, subkulturami, družbami, etničnimi skupinami, religijami, 

državami, soseščinami in šolskim okolišem. 
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Okolje je torej tisto, ki določeno vedenje zaznava kot pozitivno ali negativno, ga primerja z 

večinskimi vzorci vedenja, vrednostno presodi ter se nanj tudi odzove. V šoli so tako učitelji 

tisti, ki najpogosteje ocenjujejo vedenje učencev (Brenčič, 2011).  

Kroflič (2011c) navaja dva vidika učiteljevega presojanja motečega vedenja. Prvi vidik 

predstavljajo učiteljeva osebna pričakovanja, njegove predstave o spoštljivem odnosu, ki so 

povezane z osebnimi vrednotami in prepričanji. Drugi vidik predstavljajo učiteljeva 

pedagoška pričakovanja – didaktični vidik, ki izpostavlja, da sta tako optimalno učno okolje 

kot tudi motenje pouka odvisna od učiteljevega izbora didaktičnega pristopa. 

Vec (2011) je raziskoval različne oblike vodenja kot enega izmed dejavnikov, ki vplivajo na 

moteče vedenje učencev.  Oblikoval je naslednje osnovne principe demokratičnega vodenja, 

ki manjšajo verjetnost pojavljanja motečega vedenja: 

- Princip realnosti sloni na odraslem, torej on vsaj v prvi fazi presoja, kakšno vedenje, 

komu, ob kakšnih situacijah in pogojih dopuščati. 

- Pravila in okvirji naj bodo postavljeni čim bolj jasno, takoj na začetku in naj jih bo čim 

manj. Upoštevanje pravil je za otroke lažje, če so razumljiva sama po sebi, splošno znana 

ter sprejemljiva in utemeljena. 

- Določeno mero motečega vedenja je treba tudi dopuščati. Z večjimi pritiski, ko se bomo 

lotili problematike agresije, večje bomo tudi izzvali – če ne takoj, pa se bo morda 

pokazala pri kasnejših dejavnostih. 

- Pomemben cilj je postopno privajanje vedno večjim zahtevam in pritiskom ter učenje 

sprejemljivih načinov izražanje čustev. 

- Praktično je imeti na zalogi nekaj dejavnosti, s katerimi lahko pojav motečega vedenja 

preusmerimo ali pa poskušamo izpeljati konstruktivneje (npr. fizično agresivnost lahko 

uporabimo v igri, kjer pride do izraza boj, vendar z natančno določenimi pravili). 

- Več časa, ko bomo namenili razreševanju določenih težav in komunikaciji na splošno, 

manjši bo pojav motečega vedenja. 

- Agresivni odziv na odraslega največkrat ni usmerjen dejansko na njega, ampak na vse 

tisto, kar odrasli simbolizira otroku. Če ne upoštevate tega principa, lahko vsako vedenje 

otroka razumete kot napad nase in imate navidezno opravičilo, da ste tudi sami agresivni 

do njega. 
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- Odrasli se v svoji komunikaciji in dajanju sporočil otroku ne sme usmeriti na osebo, 

ampak na vedenje. 

- Eden od pomembnih ciljev dela z otroki in mladostniki naj bo vzpostavitev in ohranjanje 

stika, vendar tak stik ne bi smel postati sredstvo za dosego nekih ciljev (npr. primernega 

vedenja), ampak bi moral biti cilj sam po sebi. 

- Ne pričakujmo preveč (od sebe in otrok). Ne pozabite, da vi s svojim delom na vedenje 

otrok le vplivate in da na vedenje otrok vpliva še vse polno drugih dejavnikov. 

 

1.3.1.2 DISCIPLINSKI PRISTOPI 

 

Učiteljev disciplinski pristop vpliva na mnoge vidike posameznikovega razvoja. Pomembno 

prispeva k učenčevemu moralnemu razvoju, na to, ali bo sposoben predvidevanja in 

sprejemanja posledic lastnega vedenja in ali bo sposoben najti ravnotežje med lastnimi 

pravicami in dolžnostmi ter med pravicami drugih. Poleg tega mnoge raziskave poročajo, da 

izbira posameznega disciplinskega pristopa vpliva tudi na interes učencev za določen 

predmet ter za učenje nasploh (Peček Čuk, Lesar, 2011).  

Kroflič (2011b) navaja naslednje ravnine disciplinskih pristopov: dejavniki preventivne 

discipline, dejavniki korektivne discipline ter dejavniki podporne discipline. Načrtovanje 

preventivne discipline izpostavlja pomen doživljanja pozitivnih medosebnih odnosov ter 

učiteljevo pripravo na učni proces, organizacijo, vodenje in upravljanje razreda. Načrtovanje 

korektivne discipline temelji na načelu najmanjše stopnje posredovanja oz. na ideji t.i. 

disciplinskega kontinuuma. Učitelj naj bi, ob neprimernem vedenju učenca, najprej uporabil 

disciplinske tehnike z minimalno kontrolo ter tako omogočil učencu, da sam spremeni lastno 

vedenje. Ideja podporne discipline pa se nanaša na vzpostavljanje tistih mehanizmov, ki 

učencem omogočajo zadovoljevanje tistih potreb, ki jih v primeru, ko so nezadovoljene, 

pogosto silijo v moteče vedenje. 

»V preteklosti so zunanji strokovnjaki odločali o tem, kateri disciplinski pristop je dober, 

danes pa je privilegij in hkrati odgovornost učiteljev, da se sami odločajo o njem. Vendar je s 

tem, ko jim je zaupana možnost izbire, je hkrati prednje postavljena zahtevna naloga, ki 

zahteva obsežno pedagoško, didaktično in psihološko znanje.« (Pšunder, 2006, str. 142) Kljub 
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izjemnemu pomenu ustreznega izbora disciplinskega pristopa pa Pšunder (2004) poudarja, 

da ni mogoče govoriti o univerzalno učinkovitem pristopu k razredni disciplini. Med 

primerjanjem različnih pristopov torej ne moremo določiti tistega, ki je najbolj učinkovit pri 

delu z različnimi učenci in v različnih okoliščinah. Glede na to, da je učitelj tisti, ki najbolje 

pozna tako učence kot okoliščine v razredu, je odločitev o izboru najustreznejšega 

disciplinskega pristopa v njegovih rokah in ne v domeni zunanjih strokovnjakov. Remšak 

(2004, po Brenčič, 2011) pri tem poudarja, da se učitelji ne čutijo dovolj usposobljeni za 

reševanje disciplinskih problemov in izražajo zanimanje za dodatna znanja s tega področja.  

 

Na odločitev o disciplinskem pristopu vplivajo mnogi dejavniki. Pšunder (2004) jih v svojem 

delu podrobneje opredeli na: 

- Dejavnike, povezane z učiteljem 

Odločitev o izboru disciplinskega pristopa je odvisna od učiteljevih osebnostnih lastnosti, 

njegovih komunikacijskih spretnosti, njegovih osebnih predstav oz. filozofije v zvezi z 

disciplino, njegovih osebnih izkušenj (disciplinski pristop, ki so ga uporabljali starši, 

učitelji in drugi pomembni odrasli, ko so bili še otroci), njegovega splošnega počutja ter 

časa in energije, ki ju ima na voljo za obravnavanje disciplinskih problemov. 

- Dejavnike, povezane z učenci 

Ti dejavniki zajemajo značilnosti razreda kot skupine – razredna klima, način razreševanja 

konfliktov ter značilnosti posameznih učencev v razredu – stopnja moralnega razvoja 

učencev, sposobnosti, spretnosti, interesi, motivacija in želje. 

- Dejanje in okoliščine storjenega dejanja 

Ta dejavnik opredeljuje teža, intenziteta ter vrsta storjenega dejanja ter okoliščine 

storjenega dejanja (kje in kdaj se je dejanje zgodilo ter osebe, ki so bile navzoče ob 

storjenim dejanju).  

- Šolski kontekst in kontekst širše družbene skupnosti 

Izbran disciplinski pristop mora biti združljiv z zahtevami oziroma pričakovanji šole in 

skladen s predstavami širše skupnosti. 

- Pravice učencev 

Izbran disciplinski pristop mora izhajati iz učenčevih pravic, uveljavljati se mora na način, 

ki je skladen z otrokovim človeškim dostojanstvom.  
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Pri izboru ustreznega disciplinskega pristopa učitelju pomagajo naslednja načela (Pšunder, 

2006, str. 133–142): 

- Načelo spoštovanja učencev ali vzajemnega spoštovanja 

Vse pravice, tudi pravica do spoštovanja, temeljijo na principu vzajemnosti, to 

pomeni, da je potrebno, da z danimi pravicami spoštujemo in priznavamo pravice 

drugih. 

- Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev 

Pravica učencev do aktivnega sodelovanja v kontekstu discipline v šoli pomeni, da 

učencem skladno z razvojno stopnjo omogočimo, da aktivno sodelujejo pri 

sprejemanju demokratičnih odločitev v zvezi z vprašanji vzgojno-disciplinske 

problematike. 

- Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil 

Učitelj naj bi se z učenci dogovoril o vedenju v razredu, ki spodbuja pozitivne oziroma 

dobre odnose, dobro delo in učenje. Izhodišče dogovora o učenju in vedenju v 

razredu naj bi bile temeljne, neprenosljive pravice, ki naj bi jih bil v šoli deležen 

vsakdo: pravica do spoštovanja in pravične obravnave, pravica do učenja, ne da bi ga 

drugi motili, ter pravica do občutka varnosti in biti varen (Rogers 1998, 2003, 2004, v 

Pšunder, 2006). Ob tem se je z učenci treba dogovoriti tudi o odgovornostih, ki jih 

morajo posamezniki prevzeti za vedenje, ki vpliva na pravice drugih. Ko govorimo o 

pravicah, namreč ne moremo mimo dolžnosti. Prav tako je potrebno skupaj oblikovati 

pravila ter se dogovoriti o posledicah, ki sledijo neizpolnjevanju pravil. 

- Načelo skladnosti pristopa s pričakovanji širše družbene skupnosti in šolsko politiko 

Raziskave so pokazale, da imajo različne družbe različne predstave o učinkovitih 

strategijah, ki vodijo do pozitivne socializacije. Pričakovanja v zvezi z disciplino 

postavljajo tudi šole same. Ta pričakovanja seveda ne bi smela biti v nasprotju s 

predstavami širše družbene skupnosti in šolske politike. Usmeritev posameznih šol na 

področju discipline naj bi se oblikovala na temelju demokratičnega dogovarjanja 

zaposlenih, hkrati pa naj bi bila oblikovana tako, da v nekaterih okvirih dopušča izbiro 

tudi vsakemu  posameznemu učitelju. 

- Načelo sodelovanja s starši 
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Ker nosijo starši pomemben delež odgovornosti za otroka, je treba pri sprejemanju 

odločitev v zvezi z disciplino sodelovati tudi z njimi. 

- Načelo načrtovanja preventivne discipline, ki zajema tri temeljna področja: odnose, 

pripravo na pouk in izvajanje pouka ter razredni menedžment 

Mnoge raziskave potrjujejo, da disciplinskih problemov ni mogoče obvladovati le z 

ukrepanjem tedaj, ko se ti že pojavijo, ampak  pomembno vlogo pri obvladovanju 

disciplinskih problemov danes avtorji pripisujejo preventivni disciplini. Njihova 

mnenja pa je mogoče združiti v tri temeljna področja preventivnega delovanja. Prvo 

se nanaša na vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime, ki 

temelji na pozitivnih medosebnih odnosih, drugo področje preventivnega delovanja 

je povezano z učiteljevimi pripravami na učni proces in izvajanjem tega procesa, 

tretje, širše področje preventivnega delovanja, pa se povezuje z dejavnostmi, ki se 

nanašajo na organizacijo, vodenje in upravljanje razreda. 

- Načelo načrtovanja korektivne discipline, ki temelji na principu najmanjše stopnje 

posredovanja, 

 

1.3.2 STRATEGIJE VODENJA RAZREDA 

1.3.2.1 PREVENTIVNE IN PROAKTIVNE STRATEGIJE VODENJA RAZREDA 

 

Proaktivne strategije vodenja razreda so strategije in pristopi, ki jih učitelj uporablja, ko želi 

zmanjšati pojavljanje neprimernega vedenja pri učencih ter ustvariti spodbudno, varno, 

pozitivno okolje, ki vpliva na delo in vedenje učencev v razredu (Pšunder, 2011). 

Edwards (v Pšunder, 2004) opredeli šest preventivnih strategij, po katerih je naloga učitelja, 

da:  

- skrbi za učenčeve potrebe po ljubezni, kontroli, svobodi in zabavi, 

- spodbuja učence h komunikaciji o tem, kaj se želijo učiti in kako, 

- vključuje učence v oblikovanje jasnih pravil in pričakovanj, 

- učencem dovoljuje, da sodelujejo pri odločitvah v zvezi s kurikulumom, 

- spodbuja vzpostavljanje dobrih odnosov med učenci in učitelji ter 

- pomaga učencem pri učenju vrednotenja lastnih učinkov. 
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Po mnenju Jones in Jones (Pšunder, 2004) so bistvene sestavine učinkovite preventive 

vodenje razreda, osebne ter psihološke in učne potrebe učencev. Izpostavita naslednja 

področja preventivnega delovanja: medosebni odnosi med učitelji in učenci ter sodelovanje s 

starši, motivacija in poučevanje z upoštevanjem učnih potreb učencev ter organizacija in 

vodenje, ki vključujeta metode, ki podpirajo primerno vedenje učencev. 

 

Bear (v Pšunder, 2004) meni, da učinkovit učitelj uporablja naslednje strategije 

preventivnega delovanja: 

- prizadevno dela na oblikovanju razrednega okolja, da je podpirajoče, prijetno, 

sproščeno, prijazno, urejeno in produktivno, 

- kaže odkrit interes za življenje vsakega posameznega učenca , 

- predstavlja model vedenja, ki ga zahteva pri učencih, in sporoča, da je takšno vedenje 

resnično pomembno, 

- spodbuja aktivno sodelovanje in soodločanje učencev, 

- ne prizadeva si le poučevati socialnega vedenja in zmanjševati neželenega vedenja, 

temveč pomaga učencem razviti tudi znanja in čustva, povezana s socialnim 

vedenjem, 

- si prizadeva razvijati sprejetost med vrstniki, vrstniško podporo in tesno prijateljstvo 

med učenci, 

- upošteva in spoštuje različnost ter učenčeva mnenja in zanimanja, 

- poudarja poštenost: upošteva spremenljivost posledic za kršitve pravil, 

- uporablja kooperativne učne aktivnosti, 

- preprečuje tekmovanje in socialne primerjave, 

- izogiba se ustvarjati občutke sramu (bolj se usmerja na ponos in manj na krivdo), 

- podkrepljuje dejanja naklonjenosti v šoli in skupnosti, 

- pogosto komunicira z domom vsakega učenca, 

- skrbi za pogosto pozitivno povratno informacijo, spodbude in pohvale. 
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Pšunder (2004) poglede vseh avtorjev strne na tri temeljna področja preventivnega 

delovanja): 

1. Vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne razredne klime, ki temelji na 

pozitivnih medosebnih odnosih med učiteljem in učenci, med vrstniki ter med 

učiteljem in starši. 

2. Učiteljeva priprava na pouk in izvajanje pouka. Pri tem ima pomembno vlogo 

ustrezna izbira učnih metod, ki vključujejo in motivirajo vse učence ter upoštevajo 

njihove psihološke in učne potrebe. 

3. Dejavnosti, ki se nanašajo na organizacijo, vodenje in upravljanje razreda. To 

vključuje načrtovanje razrednih in šolskih pravil, postopkov in posledic, ki sledijo 

kršitvam, načrtovanje strategij za preprečevanje potencialnih disciplinskih problemov 

in načrtovanje strategij za ustavitev in obravnavanje že nastalih problemov. 

V svojem delu Vodenje razreda (2011) Pšunder na podlagi analize literature navaja nabor 

strategij vodenja razreda, ki jih avtorji najpogosteje predlagajo kot uspešne ter tiste, katerih 

uporabnost in učinkovitost so potrdile tudi različne raziskave. Predstavi naslednje 

preventivne in proaktivne strategije (Pšunder, 2011): 

- Načrtovanje začetka šolskega leta 

Ta pristop poudarja pomen prvega vtisa, ki ga učitelj naredi na učence, tistega prvega 

stika, na podlagi katerega si učenci potem ustvarijo o učitelju mnenje. Različni 

raziskovalci so spoznali, da je začetek šolskega leta ključni čas za vzpostavljanje 

učinkovitega vodenja razreda (Pšunder, 2011). 

- Obvladovanje fizičnega prostora 

Ustrezno urejen razred učitelju in učencem omogoča dobro počutje ter učinkovito učenje 

in poučevanje. Pri tem je pomembno, da imajo tako učenci kot učitelj dovolj prostora, da 

se prosto gibljejo ter čim bolj učinkovito uporabljajo prostor. Učitelj mora biti še posebej 

pozoren na učence, ki sedijo ob robu ali zadaj, saj so ti običajno deležni manj nadzora ter 

manj sodelujejo. Učitelj naj se zato ves čas giba po razredu ter ohranja stik z vsemi učenci 

(Pšunder, 2011). 

- Oblikovanje pravil in postopkov 
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Pravila in postopki se nanašajo na pričakovanja o zaželenem in nezaželenem vedenju 

učencev ter na posledice ob pojavu neprimernega vedenja. Pravila določajo splošna 

pričakovanja v zvezi z vedenjem, ogrodje za potek pouka in jih je le nekaj. Postopkov je 

veliko, predstavljajo pričakovanja za točno določena vedenja. S pomočjo pravil in 

postopkov učitelj v razredu vzpostavlja in ohranja red v razredu ter omogoča primerne 

okoliščine za učinkovit potek pouka. Poleg tega vplivajo na dogajanje v razredu, na učno 

okolje ter na to, kaj se učenci učijo (Pšunder, 2011).  

- Vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci 

Učenci veliko časa preživijo v šoli. Pri tem si z učiteljem vsak dan izmenjajo nešteto 

sporočil, z različnim namenom in vsebino. Učitelj z besedno in nebesedno komunikacijo 

učencem veliko sporoča tako o sebi kot o svojem odnosu do učencev. S svojim vedenjem 

in z odnosom, ki ga vzpostavlja z učenci tako učitelj pomembno vpliva na socialni in 

intelektualni razvoj učencev. Dobri odnosi med učiteljem in učenci vplivajo na boljše 

sprejemanje pravil, postopkov in posledic kršitev s strani učencev ter tako omogočajo 

učinkovito vodenje razreda (Pšunder, 2011). 

- Razvoj sodelovalne oddelčne skupnosti 

Sodelovalna oddelčna skupnost omogoča zadovoljevanje nekaterih osnovnih učenčevih 

potreb, kot so potreba po pripadnosti, sprejetosti in varnosti ter jim tako omogoča 

pozitivne izkušnje na socialno-emocionalnem področju. Ko se učenci počutijo 

spoštovane, varne in sprejete so tudi bolj motivirani za učno delo, svoje delo bolj cenijo 

ter imajo višja pričakovanja glede uspehov svojega dela (Pšunder, 2011). 

- Partnerstvo med domom in šolo 

Dobri odnosi med učiteljem in starši so zelo pomembni za uspešno vzgojno-izobraževalno 

delo. Pozitivno vplivajo na motivacijo, obiskovanje pouka, vedenje, učne rezultate in 

samozaupanje učencev. Poleg tega prispevajo k oblikovanju zaupnih odnosov med 

učitelji in starši, k večji naklonjenosti staršev  za sodelovanje s šolo ter intenzivnejšo, bolj 

odprto komunikacijo s šolo (Pšunder, 2011). 

- Načrtovanje in izvajanje pouka  
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1.3.2.2 REAKTIVNE STRATEGIJE 

 

Reaktivne strategije vodenja razreda predstavljajo pomemben del vodenja razreda. To so 

strategije in pristopi, ki jih učitelj uporablja takrat, ko skrbno načrtovana in izvedena uporaba 

preventivnih in proaktivnih strategij ne prepreči pojavljanje neprimernega vedenja. Učitelj 

mora skrbno načrtovati, kdaj in kako se bo odzval na vedenje učencev, ki ni v skladu s 

pričakovanji. Ukrepati mora zato, da prekine tista vedenja učencev, ki motijo pouk ter tako 

vzdržuje red v razredu. Takrat, ko mu to ne uspe, in učenec z neprimernim vedenjem vztraja 

ter drugim učencem onemogoča učenje, mora učitelj delati individualno s posameznikom 

zunaj pouka (Pšunder, 2011). 

Pomembno je, da učitelj  pri ukrepanju ob neprimernem vedenju učencev upošteva nekatere 

temeljne principe (Pšunder, 2011): 

- Učitelj mora biti usmerjen na doseganje obeh temeljnih ciljev discipline. Z 

ukrepanjem ob neprimernem vedenju naj učitelj poskrbi za vzpostavljanje reda in 

discipline v razredu, hkrati pa naj učence spodbuja k razvijanju samokontrole z 

namenom preprečevanja neprimernega vedenja v prihodnosti. 

- Učitelj naj prehaja od ukrepov z manjšo stopnjo kontrole do ukrepov z več kontrole. 

Pri ukrepanju ob neprimernem vedenju naj učitelj najprej uporabi tiste ukrepe, ki 

terjajo najmanjšo stopnjo kontrole. Ob morebitnem neuspehu naj postopoma uvaja 

ukrepe, ki terjajo več učiteljeve kontrole vse dotlej, dokler ne doseže zaželenega 

rezultata. 

- Učitelj naj bo usmerjen v zgodnje odkrivanje problemov in zgodnje intervencije. Pri 

ukrepanju ob neprimernem vedenju je pomembno, da učitelj dobro pozna svoj 

razred, saj lahko tako oceni možnost nastanka kršitev. Pri tem je pomembno, da 

učitelj te potencialne kršitve zazna ter hitro sprejme odločitev o načinu ukrepanja. 

- Učitelj naj bo pozoren na ločevanje vedenja od učenca. Pri ukrepanju ob 

neprimernem vedenju mora biti učitelj sposoben reševati problem brez napadanja 

učenčeve osebnosti. Kot neprimerno naj opredeli le učenčevo vedenje, ne pa njegove 

osebne vrednosti. 

- Učitelj naj vzpostavi zvezo med vedenjem in posledicami. Pri ukrepanju ob 

neprimernem vedenju mora učitelj poskrbeti, da učenec dobro razume, da je 
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ukrepanje posledica njegovega neprimernega vedenja in ne učiteljeve kaprice ali 

samovolje. Le na tak način lahko učenec prevzame govornost za svoje vedenje. 

- Učitelj naj daje prednost zasebni obravnavi pred javno. Pri ukrepanju ob 

neprimernem vedenju naj učitelj, če je le mogoče, uporabi ukrepe, ki omogočajo bolj 

osebne obravnave. V nasprotnem primeru lahko pride do napetosti med učiteljem in 

učencem, kar spodbudi nespoštljivo komunikacijo. Če je javna obravnava nujno 

potrebna, naj bo izvedena hitro, nevsiljivo in čim manj čustveno. 

- Učitelj naj identificira prave vzroke za neprimerno vedenje. Pri odločanju o ukrepanju 

ob neprimernem vedenju mora učitelj skušati odkriti prave vzroke tega vedenja, ki je 

navadno posledica globljih problemov učenca. Ti so lahko čisto osebne narave ali pa 

povezani z razredno klimo, z organizacijo dela v razredu ali z učiteljevim delom 

(prestroga ali preveč popustljiva disciplina, nedoslednost, pretirano izpostavljanju 

učne storilnosti, onemogočanje doživljanja uspehov vsem učencev, nezanimiv pouk, 

onemogočanje aktivne učencev, neupoštevanje potreb učencev idr.). 

- Učitelj naj dosledno in pošteno ukrepa. Pri ukrepanju ob neprimernem vedenju mora 

učitelj poskrbeti, da učenci jasno razumejo pravila ter vedo, da bodo v primeru 

neizpolnjevanja pravil sledile posledice. Pravil se morajo držati prav vsi učenci, prav 

tako morajo biti vsi deležni posledic v primeru neizpolnjevanja pravil. Pomembno je 

tudi, da učitelj grožnje ali obljube vedno uresniči.  

- Učitelj naj ohranja spoštovanje učencev. Pri ukrepanju ob neprimernem vedenju je 

pomembno, da učitelj razmisli tudi o posledicah svojega vedenja na učence. 

Pomembno je, da se v situaciji, ki je zanj pogosto stresna, ne  odzove pretirano in 

nespoštljivo, pač pa da spoštuje dostojanstvo učencev, ohranja z njimi dobre 

medosebne odnose ter pozitivno klimo v razredu. 

- Učitelj naj ubere optimističen pristop. Pri neuspešnem ukrepanju ob neprimernem 

vedenju naj učitelj, navkljub stresu in frustraciji, skuša ohraniti vsaj kanček 

optimizma. Učitelji se namreč v stresnih situacijah na neprimerno vedenje pogosto 

odzovejo bolj negativno, kot bi se sicer, to pa naredi situacijo še težjo. 
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1.3.2.2.1 REAKTIVNE STRATEGIJE ZA OBRAVNAVANJE MANJŠIH PROBLEMOV 

 

Pšunder (2011) v svojem delu reaktivne strategije deli na: 

- strategije za obravnavanje manjših problemov (od učitelja terjajo malo kontrole, za 

učenca so najmanj vsiljive, podpirajo razvoj samokontrole) in 

- strategije za obravnavanje vztrajnejšega neprimernega vedenja (učitelj prevzema več 

kontrole nad vedenjem učencev). 

Pšunder (2011) predstavi naslednje strategije za obravnavanje manjših problemov: 

- Neverbalni signali. Namen uporabe te strategije je opozoriti učenca na neustreznost 

njegovega vedenja, pri čemer ne zmotimo dela drugih učencev. Učitelj lahko ob 

neprimernem vedenju usmeri pogled, dvigne obrvi, spremeni obrazno mimiko in 

kretnje. Brez besed lahko odstrani predmet, ki preusmerja pozornost učenca ali za 

trenutek prekine uro ter počaka, da pridobi pozornost vseh učencev.  

- Uporaba bližine. Učitelj se lahko ob neprimernem vedenju premakne v bližino 

učenca, tako bo imel nad njegovim vedenjem več kontrole, učenci pa manj priložnosti 

za neprimerno vedenje. Učitelj se lahko tudi na rahlo dotakne učenčeve roke, rame, 

pri čemer mora upoštevati, da lahko pri starejših učenci izzove odpor. Dotik je 

neprimerno uporabiti, če sta učitelj ali učenec jezna. 

- Uporaba učenčevega imena. Namen uporabe te strategije je pridobiti pozornost 

učenca. S sočasno uporabo neverbalne komunikacije lahko učitelj učencu tudi 

sporoči, da je opazil njegovo neprimerno vedenje in pričakuje, da bo z njim prekinil. 

Ta strategija tako ne posega pretirano v delo ostalih učencev ter ne izpostavlja 

neprimernega vedenja učenca, kar bi lahko izzvalo odpor. 

- Zasebno opozorilo. Učitelj lahko učenca, ki se vede neprimerno in moti pouk, zasebno 

opozori tako, da pristopi do njega in mu tiho pove, da njegovo vedenje ni primerno in 

ga mora spremeniti. Pomembno je, da je opozorilo kratko in jedrnato. Uporaba te 

strategije ne zmoti dela ostalih učencev. 

- Jaz sporočila. Namen uporabe te strategije je spodbuditi učence, da bi se zavedali 

učinkov svojega vedenja na druge. Jaz sporočila so izjave učitelja, ki običajno 

vsebujejo vedenje učenca, njegove učinke na druge in občutke drugih ob njegovem 
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vedenju. Z jaz sporočili učencem ničesar ne ukazujemo, pač pa jih le soočimo s 

posledicami njihovega vedenja na druge. 

- Opominjanje na pravila. Namen uporabe te strategije je učiteljevo sporočanje 

razredu, da bo neprimerno vedenje opazil in da bo pravila dosledno uveljavljal. Učitelj 

z uporabo različnih pristopov učence spomni, kakšna so pravila. 

- Možnost izbire za učenca. Namen te strategije je poudariti učenčevo odgovornost za 

lastno vedenje. Učitelj učencu omogoči izbiro ali bo z motečim vedenjem prenehal ali 

pa bo z vedenjem nadaljeval in se soočil s posledicami.  

- Pohvala primernemu vedenju. Učitelj lahko ignorira neprimerno vedenje motečega 

učenca ter obenem pohvali vedenje tistih učencev, ki se vedejo primerno. S tem 

učitelj pozornost nameni dobremu, pozitivnemu vedenju, kar mnoge učence 

(predvsem mlajše) spodbudi, da se začnejo vesti v skladu s pričakovanji. 

- Preusmeritev učenčeve aktivnosti. Učitelj lahko takrat, ko učenci delajo individualno 

in njihova pozornost pade zato, ker naloge ne znajo rešiti ali pa se dolgočasijo, učenca 

preusmeri k povsem drugi aktivnosti ali pa k alternativni dejavnosti od prvotno 

začrtane, ki pa prav tako vodi do začrtanega cilja. Pomembno je, da učenec 

dejavnosti ne razume kot nagrado za neprimerno vedenje ali način, da se izogne 

nalogi. 

- Spodbuditev poteka aktivnosti. Učitelj lahko prepreči pojav neprimernega vedenja pri 

učencih tako, da poskrbi za hitrejše prehode med posameznimi aktivnostmi ter za 

tekoči potek ure. 

- Posredovanje dodatnih navodil. Učitelj lahko prepreči pojav neprimernega vedenja 

zaradi slabega razumevanja naloge tako, da preverja delo in razumevanje navodil pri 

učencih. Učencu, ki naloge ni razumel, naj nudi potrebno pomoč, po potrebi naj 

aktivnost ustavi ter posreduje potrebna pojasnila celemu razredu. 

- Uporaba humorja. Učitelj lahko z uporabo humorja preusmeri vedenje učenca ter 

sebe nekoliko razbremeni napetosti. Humor mora biti primeren starosti učencev ter 

ne sme biti v nikakršnem primeru do učencev posmehljiv. 
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1.3.2.2.2 DISCIPLINSKI PRISTOPI IN UKREPI PO WOLFGANGU 

 

Wolfgang in Glickman (1989, v  Pšunder, 2006) sta ugotovila, da je mogoče načine 

učiteljevega odzivanja na neprimerno vedenje učencev uvrstiti v pet skupin, in sicer v:  

nebesedne signale, nevelelne povedi,  vprašanja, velelne povedi (z obljubljanjem posledic) in 

modeliranje (z uporabo podkrepitev ter fizičnim posredovanjem). Na podlagi teh odzivov sta 

avtorja oblikovala tri temeljne disciplinske pristope:  

- pristop šibkega nadzora: temelji na vzpostavljanju primernega odnosa med učiteljem in 

učenci, pri čemer je učencem v največji meri dopuščeno, da sami odločajo o svojem 

vedenju, 

- pristop zmernega nadzora: izpostavlja pomen interakcije med učiteljem in učenci in 

izpostavlja nujnost skupnega iskanja rešitev ter 

- pristop intenzivnega nadzora: vrednost pripisuje postavljanju pravil ter posledicam, ki 

sledijo (ne)spoštovanju pravil, pri čemer učitelj prevzema odločilno vlogo. 

 

Ko se učenec vede neprimerno, naj bi učitelji najprej uporabili disciplinske tehnike z 

minimalno kontrolo in dovolili učencu, da sam spremeni svoje vedenje. Če so tehnike z malo 

nadzora neuspešne, naj bi se učitelji pomikali k uporabi tehnik z več nadzora (Pšunder, 

2006). 

 

Wolfgang (1999, po Brenčič, 2011) je nato glede na stopnjo nadzora nad vedenjem učencev 

oblikoval naslednje disciplinske pristope: 

1. Nadzorovalni pristop 

Ta pristop temelji na nadvladi učitelja in intenzivnem nadzoru, pri čemer učenci nimajo 

 možnosti sodelovanja. Učitelj je tisti, ki odloča, kako naj se učenci vedejo, postavlja 

merila in pravila ter določa posledice neprimernega vedenja, ki ga nadzira na osnovi 

kaznovanja in nagrajevanja. Učiteljev prevladujoči stil vodenja je avtoritaren, 

najpogostejši ukrepi, ki jih uporablja, so velelne povedi, fizično posredovanje, 

modeliranje (pokaže želeno vedenje), kričanje, presedanje, odstranitev iz razreda, 

kaznovanje z dodatnimi nalogami, nagrajevanje želenega vedenja, osramotitev pred 

sošolci ipd. Pri tem je pomembno izpostaviti, da so lahko  v določenem obdobju 
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otrokovega razvoja in ob določenih kršitvah nadzorovalne tehnike možna izbira, ki vodi 

do samodiscipline. 

2. Vzgojno-svetovalni pristop 

Ta pristop temelji na sodelovanju med učiteljem in učenci. Učitelj daje učencem možnost 

izbire v okviru meja, ki jih postopoma širi, določa pogojne posledice, usmerja, sprejema. 

Komunikacija je odkrita in spodbuja sodelovanje. Učenci so odgovorni za svojo izbiro 

ravnanj, učitelj ne rešuje posledic, temveč nudi pomoč in usmerja. Govorimo o 

samoomejitveni avtoriteti, ki spodbuja moralno osamosvajanje, samostojno iskanje 

ustreznih etičnih rešitev, pri čemer se manjša odvisnost od avtoritet in omogoča večja 

stopnja svobode. Učitelj uporablja ukrepe, kot spodbujanje, čustveno sprejemanje, 

razumevanje, pogovor o vedenju, usmerjanje, dogovor pogodba, vprašanja, upoštevanje 

učenčevega predloga ipd. 

3. Terapevtski pristop 

Ta pristop uporabljajo učitelji, ki menijo, da nimajo avtoritete in se bojijo, da bi se s 

postavljanjem meja zamerili učencem. Pri postavljanju meja niso dosledni, verjamejo, da 

bodo učenci ravnali prav, ker imajo učitelja radi. Učitelj pušča učencem čim večjo stopnjo 

svobode, hkrati pa pričakuje, da se bodo vedli tako, kot sam želi. Uporablja tehnike, kot 

so nebesedno signaliziranje (npr. zmigovanje z glavo, dotik), nevelelne povedi – prošnje, 

ignoriranje vedenja, blaga opozorila, zvočni signali (npr. ššš). Govorimo o pristopu 

šibkega nadzora. 

4. Omejevalni, pravni pristop 

Ta pristop temelji na pravnih korakih ter se nanaša na obravnavanje disciplinskih 

problemov.  

 

1.4 UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ 

1.4.1 PROFESIONALIZACIJA UČITELJSKEGA POKLICA KOT ODGOVOR NA 

SPREMEMBE V DRUŽBI 

 

V evropskih družbah prihaja zaradi vpliva različnih dejavnikov, kot so internacionalizacija 

trgov, nastanek informacijske družbe ter neustavljiv razvoj znanosti in tehnologije, do 
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zapletenih sprememb. Le-te so zelo hitre, vplivajo na večino področij človekovega življenja 

ter ustvarjajo vse bolj zapletene socialne, kulturne in gospodarske probleme, s katerimi se 

srečujejo evropski državljani (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). 

Te spremembe se odražajo tudi na področju vzgoje in izobraževanja (Marentič-Požarnik, 

1993 v Javornik Krečič, 2008, str. 5): 

- uveljavljanje tržnih mehanizmov, 

- naraščajoča tekmovalnost med učenci šolam, tudi nacionalnimi šolskimi sistemi, 

- uveljavljanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča splošno dostopnost 

do znanja, 

- nova spoznanja na področju učnih metod in oblik, strategij dela, učenja in poučevanja, 

individualnih razlik v stilih učenja, 

- vse večja raznolikost učencev (integracija učencev s posebnimi potrebami, socialna 

razslojenost, multikulturnost) in 

- težja obvladljivost učencev (nižanje učne motivacije, porast nasilja, zasvojenost, 

izostajanja od pouka …). 

Vloga učitelja postaja v luči omenjenih okoliščin vse kompleksnejša, pričakovanja javnosti do 

njegovega dela pa vse višja. (Valnič-Zuljan, 2012).  Tako doživlja tudi izobraževanje učiteljev 

mnoge spremembe, ki so prežete s skrbjo, ali bodo učitelji sposobni dejavno izpolnjevati 

nove naloge (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). V zadnjih tridesetih letih 

je tako prišlo na tem področju do pomembnih premikov: »od poudarka na vsebini k 

poudarku na kompetencah, od poudarka na sprejemanju znanja in reprodukciji k poudarku 

na uporabi znanja in produkciji, od iskanja informacij v učbenikih in knjigah k iskanju 

informacij na spletu, od pasivnega k aktivnemu učencu, od učitelja eksperta k učitelju 

trenerju, od učitelja k učencu ipd.« (Cvetek, 2004, str. 145) Stari princip in model 

izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov, ki temelji na deklarativnemu znanju, 

pridobljenem v šoli oz. na fakulteti, se umika novemu reflektivnemu modelu, v katerem so 

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

skozi konkretno izkušnjo (Cvetek, 2004).  
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Gibanje za »profesionalizacijo« poučevanja in izobraževanja učiteljev se je pojavilo v 

šestdesetih letih tega stoletja. Razlogi za to so (Zelena knjiga o vzgoji in izobraževanju 

učiteljev v Evropi, 2001, str. 29): 

- opazne pomanjkljivosti v uspešnosti in učinkovitosti tradicionalnih modelov 

izobraževanja učiteljev, 

- močna potreba po izboljšanju in reformi izobraževanja in usposabljanja, 

- novi izzivi, pomembni za izobraževanje in usposabljanje, 

- prepričanje o dobrobiti modernega (moč znanstvenih spoznanj in v znanost utemeljene 

pedagoške prakse in tehnologije), 

- številni sociološki dejavniki (prehod na visokošolsko izobraževanje, preobrazba 

učiteljskega poklica v akademski poklic). 

Na profesionalizacijo učiteljskega poklica v razvitih državah kaže večja akademizacija šolanja 

ter večje število predmetnih disciplin oziroma povečanje vsebinsko specifičnega znanja, 

potrebnega za opravljanje poklica (Bromme in Tillema, 1995, v Valenčič-Zuljan, 2012). 

Valenčič-Zuljan (2012) pri tem poudarja, da so poleg priprave na poklic in kakovostnega 

začetnega izobraževanja, bistvenega pomena tudi učiteljevo nadaljnje poklicno delovanje ter 

možnosti njegovega profesionalnega razvoja.  

 

1.4.2 OPREDELITEV UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Obstajajo različne definicije učiteljevega profesionalnega razvoja. Valečnčič-Zuljan ga 

opredeljuje kot »proces signifikantnega in vseživljenjskega učenja, pri katerem učitelji 

(študenti) osmišljajo in razvijajo svoja pojmovanja ter spreminjajo svojo prakso poučevanja; 

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

učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja.« (Valenčič-Zuljan, 2001, str. 131) 

 »Učitelji profesionalci pri opravljanju profesionalnih dejavnosti na eni strani izhajajo iz 

znanstvene baze profesionalnih strokovnih in pedagoško-didaktičnih znanj, uporabljajo 

ustrezne spretnosti in znanstveno preverjeno znanje, po drugi strani pa vedno upoštevajo 
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tudi posameznike, vključene v vzgojno-izobraževalni proces, tj. interese svojih klientov.« 

(Valenčič-Zuljan, 2012, str. 10) 

Hargreaves (2000, po Valenčič-Zuljan, 2012) se pri opredeljevanju profesionalnosti v 

posamezni fazi učiteljevega profesionalnega razvoja nanaša na kriterij ravnanja pripadnika 

poklica  in na standarde, ki opredeljujejo posameznikovo ravnanje.  

Razlikuje (Hargreaves, 2000, v Valenčič-Zuljan, 2012): 

1. Predprofesionalno obdobje – značilno je razmišljanje »biti učitelj je zahtevno, vendar ne 

težko«; naloga učitelja je, da posreduje vsebino in pri tem vzdržuje pozornost in 

disciplino učencev. 

2. Obdobje avtonomnega profesionalizma – izobraževanje učiteljev postane del 

univerzitetnega študija; razvijajo se eksperimentalne in alternativne šole; poudarek na »v 

učence« usmerjenem pouku, problemskem pouku ter učenju z odkrivanjem; poudarja se 

že profesionalna avtonomija, vendar so za njeno uresničevanje v praksi učitelji preveč 

izolirani in premalo samozavestni. 

3. Obdobje kolegialnega profesionalizma – med učitelji se razvije sodelovalna kultura; pri 

uvajanju novosti se povezujejo s kolegi; način dela in metode so odvisni od učnih ciljev, 

okoliščin in posameznih učencev; šole postajajo »učeče se skupnosti«. 

4. Postprofesionalno obdobje – značilnosti: tekmovalnost, želja po mednarodni 

primerljivosti znanja; centralizirano predpisani kurikulumi, natančno opredeljeni 

standardi znanja, zunanje preverjanje, sistem napredovanja učiteljev po točkah. 

Terhart (1997, v Valenčič-Zuljan, 2001) izpostavlja pomen celotnega konteksta učiteljevega 

poklicnega delovanja in življenja. Učiteljevemu razvoju pomagajo ter tako prispevajo k 

dolgoročno kakovostnemu poučevanju  različne spoznavne, socialne in moralne kompetence 

(sposobnost diagnosticiranja in sodelovanja s kolegi, starši, ravnateljem, pripravljenost in 

sposobnost prispevati k razvoju poklicne kulture na šoli ter sposobnost opazovati samega 

sebe in razmišljati o sebi kot učitelju). Meni, da lahko govorimo o učiteljevem 

profesionalnem razvoju v ožjem in širšem smislu. Po njegovem mnenju se v širšem pomenu 

učiteljev profesionalni razvoj začenja z vstopom v proces izobraževanja ter konča z 

upokojitvijo, medtem ko je v ožjem pomenu učiteljev profesionalni razvoj omejen na 

poučevanje, oziroma na tista kritična obdobja, v katerih se posameznik zaradi različnih 
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razlogov v resnici razvija in napreduje (kritični dogodki v poklicu ali družini, formalno 

izobraževanje, branje strokovne literature, raziskovanje lastne pedagoške prakse, manj 

formalno druženje s kolegi in izmenjava mnenj …). Poleg tega poudarja, da je za učiteljevo 

kompetentno profesionalno ravnanje, ki združuje refleksijo in rutino, potrebno stalno 

prepletanje kognitivne, moralne in praktične dimenzije (Valenčič-Zuljan, 2012). 

Slika 3: Profesionalni razvoj po Terhartu (1997, v Valenčič -Zuljan, 2012, str. 13). 

 

Kalin (2004, v Marentič-Požarnik, Pečjak, 2004) poudarja, da profesionalnega razvoja ne 

smemo razumeti zgolj kot razvoj določenih spretnosti za uspešno izvrševanje nalog, kot 

kopičenje znanja in izkušenj. Učitelj lahko le z razvojem osebnosti, z dozorevanjem postane 

reflektivni praktik (in teoretik), ki ga označujejo fleksibilnost, razločevanje čustev, 

spoštovanje individualnosti, toleranca konfliktov in nejasnosti, negovanje medosebnih vezi in 

širša družbena perspektiva (Witherell in Erickson, 1978, cit. v Zuzovsky, 1990, v Marentič-

Požarnik, Pečjak, 2004, str. 606). Profesionalni razvoj je tako pojmovan kot proces 

osebnostnega spreminjanja in rasti, ki vključuje tudi razvoj moralnega presojanja in 

ponotranjenja vrednot. Je proces, pri katerem je potrebno »povezati znanja, vedenja, 

spretnosti in ravnanja z osebnim in vrednostnim razvojem posameznika.« (Kalin, 2004, v 

Marentič Požarnik, Pečjak, 2004, str. 606) 

 

UČITELJEVA 
KOMPETENCA 
(razmišljanje in 

rutina) 

Kognitivna dimenzija 
(znati kaj) 

Moralna dimenzija 
(znati zakaj) 

Praktična dimenzija 
(znati kako) 
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1.4.3 MODELI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

V literaturi lahko najdemo več poskusov opredeljevanja učiteljevega profesionalnega 

razvoja. Fullerjeva je učiteljev razvoj povezala s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o 

profesionalnih dilemah (Feiman in Floden, 1986, Veenman, 1984, v Valenčič-Zuljan, 2012). 

Različne raziskave so potrdile, da se z leti službovanja zmanjša učiteljevo razmišljanje o lastni 

vlogi in poveča njegovo razmišljanje o samem pouku. Pri tem je posebej zanimiva ugotovitev 

istih avtorjev, da se učiteljevo razmišljanje o tistih profesionalnih nalogah, ki so povezane z 

vprašanjem discipline ali vplivom na učence, ne spreminja z leti profesionalnega razvoja 

(Veenman, 1984, Furlong in Maynard, 1995, po Valenčič-Zuljan, 2012). 

Faze učiteljevega profesionalnega razvoja po Fullerjevi: 

- Faza preživetja (Survival stage) 

To je obdobje, ko se učitelj prvič sooči z vodenjem razreda, S. Veenman (1984, v Valenčič-

Zuljan, 2012) govori o »šoku resničnosti«. Usmerjen je predvsem na svoj položaj in vlogo 

v razredu ter na vprašanje »profesionalnega preživetja«. Odkriti skuša značilnosti šolske 

situacije, pri čemer daje veliko težo pričakovanjem drugih (Valenčič-Zuljan, 2012). 

Postavlja si naslednja vprašanja (Eurat, 1997, po Javornik Krečič, 2008, str. 25): 

- Kako naj preživim v razredu? 

- Ali sem sploh primeren za učitelja? 

- Ali sem dovolj dobro usposobljen? 

- Faza izkušenosti in usposobljenosti (Mastery stage) 

To je obdobje, ko se učitelj usmeri v sam proces poučevanja, k nalogam poučevanja in k 

razredni situaciji. V tem obdobju postane bolj gotov vase, oklene se rutine, raje ima 

tradicionalne metode, napovedljivo in znano, manj pa je dovzeten za inoviranje (Kremer 

Hayon, 1991, Pučkova, 1990, Huberman, 1992, v Valenčič-Zuljan, 2012). Postavlja si 

naslednja vprašanja (Eraut, 1997, v Javornik Krečič, 2008, str. 25): 

- Kako naj vzpostavim odnos z učenci? 

- Kako me vidijo učenci? 

- Ali me učenci sprejemajo? 

- Ali sem uspel dobro posredovati učno snov? 

- Ali sem uspel dobro voditi razred? 
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- Stopnja profesionalizma (Impact stage) 

To je obdobje, ko se učitelj usmeri predvsem na vpliv, ki ga ima njegovo ravnanje na 

učence. Poglobi se v spoznavanje učencev, v njihove emocionalne, kognitivne in socialne 

značilnosti, pri čemer skrb posveča predvsem učenčevemu razvoju (Valenčič-Zuljan, 

2012). Postavlja si naslednja vprašanja (Eraut, 1997 v Javornik Krečič, 2008, str. 25): 

- Kakšna je moja vloga pri učenju učencev? 

- Kako se učenci učijo? 

- Ali se učenci učijo tisto, kar zares potrebujejo? 

- Kaj in koliko lahko prispevam k spreminjanju učenca? 

Fullerjeva je svojemu modelu naknadno dodala še eno fazo, ki se nanaša na študente med 

usposabljanjem na fakulteti. To je obdobje, ko študenti učence doživljajo dokaj realistično, 

njihove predstave o učiteljevi vlogi pa so nerealne (Javornik Krečič, 2008). 

Huberman (1993, 1995, v Javornik Krečič, 2008) je model Fullerjeve dopolnil in razvejal na 

več nivojev. Prehode po fazah pojmuje ciklično. Začetne faze predstavljajo aktivno 

raziskovanje poklica, tem sledijo obdobja mojstrstva, moči ali napredovanja. Nazadnje pride 

trenutek inventure, postopna pot v proces umika. 

Učiteljev profesionalni razvoj po Hubermanu poteka v naslednjih  stopnjah (Javornik Krečič, 

2008): 

1. Faza preživetja in odkrivanja  

2. Faza poklicne stabilzacije – možno je ločiti dve področji stabilizacije: v učiteljevi karieri 

(odločitev za kariero učitelja) in v poučevanju (obdobje razvoja kompetenc). 

3. Faza je razdeljena na dve podfazi. Učitelji lahko iz poklicne stabilizacije preidejo v: 

- fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja (kvalitativno stopnjevanje lastnosti – 

fleksibilnost, avtonomnost, učna izkušenost, entuziazem, ki so prisotne že v drugi 

fazi) ali v 

- fazo vnovičnega samovrednotenja (faza negotovosti, »inventura poklicnega 

dela«). 

4. Faza je razdeljena na dve podfazi: 

- faza jasnosti in vedrine (postopna izguba entuziazma in energije se kompenzira z 

večjim samozaupanjem in samosprejemanjem); 
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- faza konzervatizma (stabilizianje, stagniranje, zmanjšanje poklicnih ambicij) 

(Kremer Hayon, 1991 v Javornik Krečič, 2008, str. 27). 

5. Po četrti fazi nastopi čas poklicnega slovesa. 

Slika 4: Hubermanov model učiteljevega poklicnega razvoja (Huberman, 1993, v Javornik 

Krečič, 2008, str. 26). 

Leta delovnih izkušenj Faza poklicnega razvoja 

1-3 vstop v poklic, 

faza preživetja in odkrivanja 

  

 

4-6 poklicna stabilizacija in utrditev 

  

 

7-18 poklicna aktivnost, 

eksperimentiranje 

vnovična ocenitev 

lastnega dela, 

negotovost 

  

 

19-30 vedrina, distančni odnosi konservatizem 

  

 

 poklicno slovo 

  

 

31-40 vedrina, umirjenost zagrenjenost 
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Mnogi raziskovalci so na različnih področjih ugotavljali razlike med začetniki in eksperti ter 

ugotovili, da se pomembno razlikujejo v pristopih in načinih reševanja problemov (Valenčič-

Zuljan, 2001). 

Razlike med učitelji novinci in učitelji eksperti so raziskovali naslednji avtorji (Javornik Krečič, 

2008): 

- Berliner: učiteljev profesionalni razvoj pojmuje glede na kognicije, ki usmerjajo 

njegovo ravnanje in odločanje v razredu. 

- Dreyfus: poudarja pomen situacijskega razumevanja; učiteljev profesionalni razvoj 

vsebuje učenje novih vidikov in pristopov ter razvijanje in izboljševanje starih. 

- Sheckley in Allen: izhajata iz izkustvenega učenja – aktiven proces sprejemanja in 

transformiranja spoznanj. 
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Slika 5: Modeli poklicnega razvoja po Berlinerju, Sheckleyju in Allenu ter Dreyfusu (Valenčič-

Zuljan, 2001) 

Stopnja 

usposobljenosti 

1. zaznavanje 

situacije 

2. celostna ocena 

situacije 

3. odločitev 

Usmerjenost Ravnanje Proces učenja 

Učitelj novinec 1. nesituacijsko 

zaznavanje 

2. analitična 

ocena 

3. racionalna 

odločitev 

Razumevanje 

temeljnih pravil 

in postopkov. 

Pri ravnanju in 

odločanju togo 

upošteva navodila: 

ni občutljiv na 

kontekst dogajanja. 

90 % sprejemanja, 

10 % preoblikovanja 

Učitelj začetnik 1. situacijsko 

zaznavanje 

2. analitična 

ocena 

3. racionalna 

odločitev 

Usmerjenost v 

kontekst. 

Razvijanje 

celostnega 

ravnanja. 

Od pravil k situaciji: 

pri odločanju in 

ravnanju že 

upošteva kontekst 

dogajanja 

(situacijo). 

70 % sprejemanja,  

30 % preoblikovanja 

Učitelj praktik 

(usposobljeni 

učitelj) 

1. situacijsko 

zaznavanje 

2. analitična 

ocena 

3. racionalna 

odločitev 

Razvijanje 

splošnih 

principov. 

Od situacije k 

načrtu: pri 

odločanju in 

ravnanju ga vodi 

splošen načrt. 

50 % sprejemanja,  

50 % preoblikovanja 

Učitelj strokovnjak 

(uspešni učitelj) 

1. situacijsko 

zaznavanje 

2. intuitivna 

ocena 

3. racionalna 

odločitev 

Povezovanje 

izkušenj v enovit 

scenarij. 

Od načrta k 

intuiciji: pri 

odločanju in 

ravnanju ga 

usmerja intuicija. 

30 % sprejemanja,  

70 % preoblikovanja 

Ekspert 1. situacijsko 

zaznavanje 

2. intuitivna 

ocena 

3. intuitivna 

odločitev 

Oblikovanje 

predelane in 

požlahtnjene 

intuicije. 

Akcija in situacija 

pomenita enako. 

10 % sprejemanja,  

90 % preoblikovanja 
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Sinteza značilnosti učiteljevega razvoja, po zgoraj omenjenih modelih, učiteljev profesionalni 

razvoj prikazuje po posameznih fazah od novinca do eksperta ter izpostavlja nekatere 

elemente, v katerih učitelj napreduje. Vidimo lahko, da učitelj postopoma napreduje 

(Valenčič-Zuljan, 2001, str. 136): 

- »v načinu zaznavanja in presojanja situacije (v sposobnosti hitrega, podzavestnega 

prepoznavanja situacije oziroma temeljnih vzorcev razrednega dogajanja); 

-  v stopnji zavestnosti učiteljevih odločitev in predelanosti lastnih izkušenj ter 

zmožnosti predvidevanja dogajanja v razredu; 

- v načinu vodenja razreda (pridobivanju ustreznega repertoarja spretnosti, ki jih 

fleksibilno izbira in izvaja vse bolj tekoče in avtomatizirano), v »sposobnosti 

konkretnega in hkrati večdimenzionalnega prepoznavanja problema, celostnega 

razmišljanja v danem kontekstu in s tem v spretnosti uspešnega razreševanja 

problemskih situacij na vse bolj kompleksni ravni«. (Valenčič-Zuljan, 2001, str. 128) 

Kot opozarjata M. Scardamalia in C. Bereiter (1989, v Javornik Krečič, 2008) učiteljevo 

napredovanje po fazah ni avtomatično in neogibno. Tudi Berliner (1992, po Javornik Krečič) 

navaja, da vsi učitelji ne dosežejo najvišje stopnje, ter da tisti, ki jo sicer dosežejo, ne delujejo 

v vseh situacijah in na vseh področjih na tej stopnji. 

 

1.4.4 NAČELA UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Ob poudarjanju pomena učiteljevega profesionalnega razvoja, se postavlja vprašanje, kako 

spodbuditi učiteljev profesionalni razvoj oz. katera so tista načela, ki so pomembna pri 

oblikovanju ugodnega konteksta za spodbujanje poklicnega razvoja. V literaturi o poklicnem 

razvoju, najpogosteje zasledimo naslednja načela (Vlenčič-Zuljan, 2001): 

- Učitelj je aktivni oblikovalec in usmerjevalec svojega lastnega razvoja.  

Odgovornost za učiteljev poklicni razvoj je potrebno zaupati učiteljem samim. Najbolj pa 

ga spodbuja tisti model, »ki izhaja iz učiteljeve definicije »učnih« potreb, ki podpira 

učiteljevo refleksivno ravnanje ter mu pomaga prevzemati odgovornost za svoje 
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odločitve in ravnanje v razredu pa tudi za svoj poklicni razvoj«. (Feiman in Floden, 1986, v 

Valenčič-Zuljan, 2001, str. 131) 

- Učiteljev poklicni razvoj je celosten proces rasti, ki zajema in povezuje osebno, socialno in 

ožje poklicno raven (Clark 1992 in 1995; Bell idr. 1993; Terhart 1997, v Valenčič-Zuljan, 

2001).  

Te dimenzije se med seboj prepletajo na nivoju analize situacije, na akcijskem nivoju 

(uvajanje določene spremembe ob sprotni analizi dogajanja) ter na nivoju uvajanja ali 

institucionalizacije sprememb (Valenčič-Zuljan, 2001). 

Slika 6: Dimenzije učiteljevega profesionalnega razvoja (Bell, 1993, v Valenčič-Zuljan, 2001) 

SOCIALNI RAZVOJ, 

ki poudarja 

- razvijanje sodelovanja »učeče 

se šole« 

- »interaktivni profesionalizem« 

POKLICNI RAZVOJ, ki povezuje 

osvetljevanje in razvijanje 

- pojmovanj ter 

- spretnosti ravnanj 

OSEBNOSTNI RAZVOJ, ki zajema 

raziskovanje posameznikovih 

- misli in občutkov, 

- izboljšanje samorazumevanja 

- ter okvirne poklicne situacije. 

1. Izolacijo zazna kot oviro, občuti 

potrebo po sodelovanju in 

posvetovanju, npr. s kolegom, 

svetovalnim delavcem … 

1. Analizira situacijo (vzroke) in 

razmisli o alternativah ravnanja, 

npr. odloči se za metodo 

razpravljanja o aktualnih moralnih 

dilemah in pogovor o 

nasprotujočih si stališčih. 

1. Učitelj (razrednik) zazna – občuti 

poklicne probleme: 

- učni neuspehi, 

- vedenjski problemi, odsotnost od 

pouka, konflikti v oddelku … 

2. Občutenje negotovosti pred 

novo metodo … 

2. Izoblikovanje pozitivnega 

stališča o sodelovanju kot 

pomembnem načinu dela za 

uspešno poučevanje in poklicno 

rast. 

2. Razvoj ideje in razredne prakse: 

- razjasnjevanje pojmovanj o 

pouku, učiteljevi in učenčevi 

vlogi, naravi znanja … 

- presojanje o novih načinih 

poučevanja … 

2. Razjasnjevanje misli in občutkov 

o morebitnih ovirah, ki jih prinaša 

spremenjena praksa: 

- izguba kontrole, vprašanje 

discipline, 

- količina neposrednega vodenja 

učencev, odnosi z učenci … 

3. Spodbujanje in uvajanje 

sodelovalnih interakcij med učitelji 

(spremenjen pogled na ljudi). 

3. Razvijanje spretnosti za 

spodbujanje različnih aktivnosti 

učenčevega in učiteljevega razvoja. 

3. Prevzemanje odgovornosti za 

svoj poklicni razvoj. 
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- Učiteljev poklicni razvoj je proces sodelovanja in kooperativnega učenja, ki obsega tako 

razvoj posameznika kot tudi razvoj institucije.  

Pomembno je, da učitelj pri svojem delu ni prepuščen samemu sebi. Fullan in Hargreaves 

(Fullan 1982 in 1992; Fullan in Hargreaves 2000, v Valenčič-Zuljan 2001) poudarjajo 

pomen interaktivnega profesionalizma v smislu srečevanja učiteljev in delanja v manjših 

skupinah, skupnega načrtovanja in preskušanja učnega procesa, ocenjevanja lastne 

učinkovitosti in učinkovitosti drugih ter reševanja različnih strokovnih problemov. 

- Učiteljev poklicni razvoj vključuje povezovanje učiteljevih pojmovanj in spretnosti 

ravnanja.  

»Poklicni razvoj učitelja pomeni sprejetje in ponotranjenje višjih pojmovanj pouka, po 

katerih je učitelj vse manj prenosnik znanja in vse bolj usmerjevalec učenčevega učenca, 

ter pridobivanje ustreznih spretnosti ravnanja, ki omogočajo učitelju vse večjo 

fleksibilnost v presojanju, odločanju in ravnanju ter sposobnost reševanja problemov na 

vse bolj kompleksni ravni.« (Scardamalia in Bereiter 1989, v Valenčič-Zuljan, 2001, str. 

134) 

- Profesionalizacija je vseživljenjski proces učenja.  

V dodiplomskem študiju ter kasneje v vseh fazah učiteljevega razvoja igra teoretično in 

formalno znanje, ki ga posameznik kritično predela, temeljno vlogo za učiteljevo 

razmišljujoče ravnanje, refleksijo. Poleg tega ima pomembno vlogo izkustveno učenje, ko 

se učitelj uči ob prepoznavanju različnih izzivov in vprašanj, z zavestnim, razmišljujočim 

iskanjem ustreznih odgovorov, rešitev ter z kasnejšo analizo te izkušnje (Valenčič-Zuljan, 

2001). 

- Učitelj je kritični in avtonomni profesionalec.  

Strokovna učinkovitost ter etična odgovornost sta neločljivo povezani kompetenci 

učiteljevega poklicnega ravnanja ter predstavljata temelj strokovni avtonomnosti 

učitelja. Le-ta zahteva ozaveščanje o sebi kot učitelju z vidika osebnosti in 

profesionalnosti, neodvisnost v presojanju ter zavedanje pomembnosti medsebojnega 

sodelovanja in konstruktivnega razreševanja konfliktov (Valenčič-Zuljan, 2001). 
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1.4.5 UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ IN KOMPETENCE 

 

Profesionalna kompetentnost velja za eno bistvenih lastnosti profesionalcev. Wallace (1991, 

v Cvetek, 2004) poudarja dva vidika razumevanja tega pojma. Prvi je statičen in ga  imenuje 

začetna kompetentnost. Pomeni dokazilo, da nekdo izpolnjuje določene minimalne zahteve 

svoje profesije. Drugi vidik je dinamičen in ne pomeni več zgolj zadostnosti usposobljenosti, 

temveč vrhunsko strokovno usposobljenost – »premična tarča ali obzorje, h kateremu potuje 

profesionalec vse svoje profesionalno življenje, vendar ga nikoli ne doseže.« (Wallace, 1991, 

v Cvetek, 2004, str. 146) 

O povezanosti med učiteljevim profesionalnim razvojem ter kompetencami razmišlja tudi 

Pollard (1997, v Cvetek, 2004). Razlikuje tri nivoje kompetentnosti (Cvetek, 2004): 

- nivo učitelja začetnika, 

- nivo kompetentnega učitelja ter 

- nivo učitelja eksperta. 

Te tri nivoje avtor povezuje z naslednjimi sposobnostmi razumevanja in odločanja v 

konkretni situaciji (Cvetek, 2004): 

- sposobnost prepoznavanja stvari, 

- sposobnost razlikovanja pomembnih stvari, 

- sposobnost razumevanja celotne situacije in 

- sposobnost sprejemanja odločitev. 

Pollard  (1997, v Cvetek, 2004) je na tej osnovi oblikoval model stopenj v razvoju 

kompetentnosti. 
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Slika 7: Model stopenj v razvoju kompetentnosti (Pollard, 1997, po Cvetek, 2004) 

 Prepoznavanje 

stvari 

Razlikovanje 

pomembnih stvari 

Razumevanje 

celotne situacije 

Sprejemanje 

odločitev 

Učitelj začetnik Izven konteksta Ne Analitično  Razumsko  

Kompetenten 

učitelj 

V kontekstu Da Analitično  Razumsko  

Učitelj ekspert V kontekstu Da  Holistično  Intuitivno  

 

Pri tem avtor priznava, da so nivoji kompetentnosti posameznega učitelja lahko različni (npr. 

glede na različne vidike njegove vloge kot učitelja), hkrati pa poudarja pomen refleksivnih 

procesov v konkretni praksi, ki vplivajo na razvoj in ohranitev kompetentnosti na vseh 

stopnjah (Cvetek, 2004). 

 

1.4.6 UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ IN PRISTOPANJE K DISCIPLINI 

 

Nekateri avtorji opozarjajo, da se učiteljev disciplinski pristop spreminja z učiteljevo 

profesionalno rastjo, torej ni nekaj stalnega, nespremenljivega, veljavnega za vse čase. Je 

proces, odvisen od stopnje učiteljevega profesionalnega razvoja, od njegovih izkušenj in 

samozaupanja. Pri tem opozarjajo, da lahko učiteljev način odzivanja na neprimerno vedenje 

učencev nazaduje, ne glede na stopnjo profesionalnega razvoja. To se običajno zgodi, ko 

učitelj situacijo zaznava kot zelo stresno (Pšunder, 2004, 103–104). 

Katz (1972, v Pšunder, 2004) navaja štiri stopnje učiteljeve profesionalne zrelosti na področju 

pristopanje k disciplini: 

1. Učitelj začetnik z malo izkušnjami 

K disciplini pristopa spontano, na podlagi intuicije, tako kot so to počeli njegovi starši, 

učitelji in drugi pomembni odrasli. Uporablja dve ali tri metode in tehnike, ki so 

učinkovite pri večini učencev. Učenci pri katerih te tehnike in metode ne učinkujejo, 

mu povzročajo veliko skrbi in občutke neobvladovanja položaja. Pogosto zato niha od 

uporabe popustljivih do strožjih disciplinskih pristopov in obratno. V obeh primerih 
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pa ne doseže želenih rezultatov, kar še dodatno spodbuja občutke 

nekompetentnosti. 

2. Razmišljajoč in samozavesten učitelj: 

Ima že nekaj izkušenj pri delu v razredu. Uporablja določen nabor tehnik, pri čemer 

vključuje tako tiste, s katerimi prevzema precejšnjo moč in kontrolo nad vedenjem, 

kot tiste, s katerimi učencem omogoča večjo avtonomijo. Sooča se s težavami pri 

problematičnih učencih. Pri delu z njimi je prepričan v neizogibnost uporabe tehnik, s 

katerimi prevzema veliko moč in kontrolo nad vedenjem. 

3. Ustaljen in izkušen učitelj 

Zanaša se predvsem na lastne izkušnje. Profesionalno je prepričan vase in v lastne 

spretnosti. Pri obravnavanju zelo problematičnih učencev se obrača po pomoč h 

kolegom in drugim strokovnjakom. Zanimajo ga tudi drugačni pristopi, ki lahko 

pripomorejo k večji učinkovitosti pri delu. 

4. Analitični profesionalni učitelj 

Sposoben je sprožiti etična in moralna vprašanja o tem, kaj je za učence resnično 

najbolje. Sprašuje se, ali so pravila in postopki postavljeni za dobro učencev ali za 

udobje učiteljev pri čemer je po potrebi pripravljen oporekati trenutnim razmeram. 

Pogosto je mentor mladim učiteljem začetnikom. 

 

1.5 SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V VLOGI VODJE 

RAZREDA V OSNOVNIŠOLI S PRILAGOJENIM PROGRAMOM Z 

NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM 

1.5.1 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

Vzgoja in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami se izvaja v skladu z Zakonom o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ter v skladu z ostalimi predpisi s področja vzgoje in 

izobraževanja. 
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Zakon o usmerjanju otrok, mladoletnikov in polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno 

izobraževalnimi potrebami v drugem členu določa, da so otroci s posebnimi potrebami 

(ZUOPP-1, 2. člen, str. 1): 

-  otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, 

- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- otroci z avtističnimi motnjami ter 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami. 

Ti otroci potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno 

strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne 

programe vzgoje in izobraževanja. 

Zakon v četrtem členu opredeljuje naslednje cilje in načela vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami (ZUOPP-1, str. 1–2): 

- zagotavljanje največje koristi otroka; 

- celovitost in kompleksnost vzgoje in izobraževanja; 

- enake možnosti s hkratnim upoštevanjem različnih potreb otrok; 

- vključevanje staršev, posvojiteljev, rejnikov in skrbnikov v postopek usmerjanja in 

oblike pomoči; 

- individualiziran pristop; 

- interdisciplinarnostL; 

- ohranjanje ravnotežja med različnimi področji otrokovega telesnega in duševnega 

razvoja; 

- čim prejšnja usmeritev v ustrezen program vzgoje in izobraževanja; 

- takojšnja in kontinuirana podpora in strokovna pomoč v programih vzgoje in 

izobraževanja; 

- vertikalna prehodnost in povezanost programov; 
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- organizacija vzgoje in izobraževanja čim bliže kraju bivanja; 

- zagotavljanje ustreznih pogojev, ki omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). 

»Otroke s posebnimi potrebami se usmerja v programe vzgoje in izobraževanja ob 

upoštevanju njegovih potreb na telesnem, spoznavnem, čustvenem, socialnem področju ter 

posebnih zdravstvenih potreb. Pri tem se upošteva tudi otrokova dosežena raven razvoja, 

zmožnost za učenje in doseganje standardov znanja ter prognoza njegovega nadaljnjega 

razvoja ob upoštevanju otrokovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj kakor kriterijev za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj«. (ZUOPP-1, 24. člen, str. 7)  

Otroke s posebnimi potrebami se praviloma usmerja v naslednje programe vzgoje in 

izobraževanja (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami,4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. člen, str. 2–4): 

- Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 

V ta program se praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju, slepi in 

slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z 

govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci ter otroci z 

avtističnimi motnjami.  

- Prilagojen program za predšolske otroke. V ta program se praviloma usmerijo otroci z 

zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma 

otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi 

motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z avtističnimi motnjami. 

- Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. V ta 

progam se praviloma usmerijo slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 

funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter otroci z avtističnimi motnjami. Poleg teh, 

se lahko v programe nižjega poklicnega izobraževanja s prilagojeni izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, usmerijo tudi otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

- Prilagojen izobraževalni program z enakovrednim izobrazbenim standardom. V ta 

program se praviloma usmerijo slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne 
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funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani 

otroci ter otroci z avtističnimi motnjami. 

- Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V ta program se 

praviloma usmerijo otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi 

motnjami. 

- Posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v 

duševnem razvoju. V ta program se praviloma usmerijo otroci z zmerno, težjo in težko 

motnjo v duševnem razvoju ter otroci z avtističnimi motnjami. 

- Drugi posebni programi. V te programe se praviloma usmerijo otroci, pri katerih se v času 

šolanja pojavi potreba po vključitvi v rehabilitacijske ali druge posebne programe. 

- Vzgojni programi. Program je namenjen otrokom, ki so vključeni v vzgojne zavode. 

Posamezni elementi vzgojnega programa se izvajajo kot dodatna strokovna pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj v drugih vzgojno-izobraževalnih 

zavodih. Vzgojni program domov za učence s posebnimi potrebami je namenjen 

otrokom, ki so vključeni v domove pri zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s 

posebnimi potrebami in v domove učencev pri osnovnih šolah s prilagojenim 

programom. 

 

1.5.2 UČENCI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju so značilne znižane sposobnosti za učenje in 

usvajanje splošnih znanj. Prav tako so znižani senzomotorično in miselno skladno delovanje 

ter sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. V primerjavi z 

vrstniki imajo kvalitativno drugačno kognitivno strukturo, ki se kaže v počasni sposobnosti 

generalizacije in konceptualiazacije, omejenih spominskih sposobnostih, težavah v 

diskriminaciji in sekvencioniranju. Pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju potekajo 

miselni procesi bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Na področju komunikacije imajo ti 

učenci težave v artikulaciji in tudi receptivne ter ekspresivne težave. Uporabljajo preprostejši 

jezik. Socialni razvoj učencev poteka tako kot pri vrstnikih, le prehod iz ene faze v drugo je 

počasnejši in včasih bolj zapleten. Njihove socialne spretnosti so slabše razvite, do ostalih 

učencev so manj kritični, nagibajo se k nezrelemu presojanju in odzivanju v socialnih 
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okoliščinah (Izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, str. 1, Kriterirji za 

opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 

2015, str. 6,)  

Osnovna značilnost otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju je v primerjavi z vrstniki 

zaostanek v spoznavnem razvoju. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti imajo slabše 

razvito mišljenje. Primanjkljaji se kažejo na področju zaznavanja okolja, integriranja zaznav v 

celoto, presojanja, reagiranja in prilagodljivosti (Novljan, 1997).  

Govorni razvoj je odvisen od motorike in mišljenja. Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

počasneje razločujejo in usvajajo izgovorjavo posameznih glasov ter besed, imajo skromnejši 

besedni zaklad, njihov govor pogosteje spremljajo govorne in jezikovne motnje. Govorne 

motnje so lahko vsebinske ali oblikovne. Med oblikovne štejemo motnje artikulacije, tempa 

ali fonacije, vsebinske motnje pa zajemajo upočasnjen govorni razvoj, skromen besedni 

zaklad in agramatično jezikovno strukturo. Na šolsko znanje imajo po navadi večji vpliv 

vsebinske motnje (Novljan, 1997). 

Po svojem obsegu in trajanju je pomnjenje slabše razvito. Učenci si učne snovi ne znajo 

organizirati. Ker ne razumejo smisla tega, kar se učijo, si počasneje zapomnijo pravila. 

Naučeno znanje težko pokažejo zaradi omejenega besednega zaklada. Imajo kratkotrajno 

pozornost, majhnega obsega, ki jo hitro zmotijo zunanji dražljaji. Veliko težav imajo s 

selektivno pozornostjo (Novljan, 1997).  

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju zaradi zastoja v vidnem zaznavanju opazijo manj 

predmetov v okolici in na sliki. Težko preusmerjajo pozornost in so počasnejši pri 

opazovanju. Slike velikokrat poenostavijo. Zaradi slabše razvitega sluha večkrat težko 

razlikujejo posamezne glasove. Imajo manj predstav in še te so pogosto vsebinsko ozke, 

nepopolne in netočne. Šibki so v prostorski predstavljivosti, prav tako pa tudi v analiziranju in 

sintetiziranju. Težko prepoznajo zveze med predmeti, razlike in podobnosti (Novljan, 1997). 

Pogosto imajo manj gibalnih predstav ter občutkov in slabšo orientacijo. Na testih motorike 

dosegajo slabše rezultate kot vrstniki, še posebej če je naloga kompleksna. Večkrat imajo 

težave tudi na področju fine motorike (Novljan, 1997). 
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Socialni razvoj otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju poteka tako kot pri vrstnikih preko 

istih faz, vendar velikokrat počasneje in z določenimi značilnostmi. Pomembno je, da so 

deležni pomoči in vodenja, pomembno je predvsem načrtno učenje socialnih veščin, ki jim 

bodo po končanem šolanju omogočile lažjo vključitev v družbo. V predšolskem in šolskem 

obdobju se njihove omejitve najbolj kažejo na senzomotoričnem področju in pri učenju, kar 

otežuje navezovanje socialnih stikov. V odraslosti se poleg težav z gospodarsko 

neodvisnostjo najbolj kažejo težave s socialnim prilagajanjem. (Novljan, 1997) »Njihove 

glavne pomanjkljivosti so nesamostojnost, slaba iniciativnost, pomanjkljiva samokontrola, 

težko se obvladajo in odložijo trenutne želje.« (Novljan, 1997, str. 32) Pogosto doživljajo 

frustracije, težave imajo v socialnem okolju, v družini, med vrstniki in v družbi so pogosto 

nesprejeti. Ob pogostem doživljanju stresa postanejo nemirni, agresivni, nepozorni, lahko se 

zaprejo vase in nočejo sodelovati. Njihove reakcije na konflikte so pogosto impulzivne in 

agresivne (Novljan, 1997). V prepirih fantje pogosto uporabijo fizično moč, dekleta pa veliko 

kletvic. Njihovo presojanje situacij je manj zrelo. Zaradi svojih znižanih sposobnosti se težje 

prilagajajo drugim, zaradi česar so pogosto nepriljubljeni in osamljeni (Đorđević, 1982). Tudi 

čustva zelo vplivajo na obnašanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, saj »pogosto 

reagirajo bolj čustveno kot racionalno« (Novljan, 1997, str. 32). Zato je pomembno, da niso 

kulturne in socialne zahteve za otroka prevelike. V zgodnjem otroštvu so čustva bolj 

spontana in labilna, adolescenca pa je obdobje intenzivnejšega čustvovanja. Čustveno 

zrelost, ki ima velik pomen za sprejetost v družbi, opredeljujeta kontrola čustev in zmožnost 

prilagajanja različnim situacijam, na kar lahko vplivamo tudi z vzgojo. Ti otroci potrebujejo 

veliko več časa za učenje uravnavanja in nadzorovanja čustev ter za učenje primernega 

odzivanja na čustvene reakcije (Novljan, 1997). 
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1.5.3 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV Z LAŽJO MOTNJO V 

DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Cilji vzgoje in izobraževanja učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju so (Prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, str. 2–4): 

- razvijati senzomotorične, spoznavne, socialne in gibalne sposobnosti in spretnosti kot 

osnovo za celovit razvoj, za samostojno življenje in za vključevanje v širše socialno 

okolje, 

- v procesu socialnega učenja otrokom omogočajo usvajanje socialnih spretnosti za 

uspešno vključevanje v skupine in za premagovanje neustreznih oblik vedenja, 

- omogočiti učencu usvojiti osnovna znanja iz naravoslovja, umetnosti in družboslovja 

ob prilagajanju oblik in metod dela, ki ustrezajo individualnim sposobnostim in 

potrebam učenca, 

- omogočiti učencu odkrivanje vrednot in lepot njegove okolice, zlasti naravnih in 

kulturnih znamenitosti in jih navajati na varstvo narave in okolja, 

- učencu nuditi možnost samokontrole in samoocene lastnega dela, 

- razvijati učencu samokritičnost in avtonomijo, 

- vključevanje učenca v različne oblike dela tako, da nova vedenja pridobiva po vseh 

senzornih poteh in z vidika praktične uporabe, 

- omogočati učencu številne priložnosti, da s pomočjo različnih praktičnih ravnanj zbira 

informacije, utrjuje usvojeno učno snov in razvija ročne spretnosti, 

- usmeri učenca v številne praktično manualnega dela in mu s tem omogočiti smiselno 

in polno življenje ob izbrani zaposlitvi, 

- skrbeti za učenčev telesni razvoj in gibanje, 

- razvijati govorno jezikovne spretnosti, spodbujati kulturno komunikacijo, razvijati 

sposobnosti izražanja lastnih doživetij, razumevanje novih pojmov in ga govorno 

jezikovno spodbujati v operacionalizacijskem (uporabnem) smislu, 

- z individualiziranim programom redno preverjati napredovanje vsakega posameznega 

učenca, program po potrebi preverjati in evalvirati, 

- vključevati, svetovati in dajati navodila staršem za pomoč njihovemu otroku doma, 
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- vključevati starše pri načrtovanju in izvajanju individualiziranega programa in drugih 

oblik dela, 

- pomagati staršem pri premagovanju stisk in težav, ki jih preživljajo ob spoznanju, da 

imajo otroka z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, 

- usmerjati in svetovati staršem, kje lahko dobijo dodatno strokovno pomoč za celotno 

družino ali samo za otroka, 

- razvijati, pripravljati in spodbujati učenca tako, da se bo lahko uspešno, aktivno in 

enakopravno vključil v širše socialno okolje, 

- s timskim delom učiteljev in drugih strokovnjakov šole zagotavljati vsestranski 

socialni, emocionalni, gibalni in intelektualni razvoj vsakega posameznega učenca in 

spodbujati medpredmetne povezave, 

- starše in učenca seznanjati z možnostmi nadaljnjega  poklicnega izobraževanja, 

skupaj s starši usmerjati učenca v ustrezen program poklicnega izobraževanja, 

- seznanjati starše in učence z možnostmi spremljanja absolventov v srednjem 

izobraževanju, jim nuditi občasno učno pomoč, pomagati pri iskanju zaposlitve in 

opravljati evalvacijo uspešnosti učencev po zaključku osnovnošolskega in kasneje 

srednješolskega izobraževanja, 

- seznanjati učence in starše z možnostmi nadaljevalnega izobraževanja v obdobju 

odraslosti. 

Šmid (2008) opozarja, da je področje vzgoje in izobraževanja nenehno spreminjajoč se 

proces. Drugačen referenčni okvir kompetenc, ki naj bi jih vsebovali vzgojno-izobraževalni 

programi, razkrivajo potrebo po spremembi teh ciljev ter posodobitvi programov. 

»Pomembni dejavniki pri pridobivanju kompetenc so večji poudarek na razvoju 

metakognitivnih sposobnosti, razvoj zmožnosti samoocenjevanja, ocene tveganj, dajanja 

pobud, ozaveščanja, konstruktivnega obvladovanja čustev in drugega. Poleg učno-ciljnega 

modela učenja je večji poudarek na procesno-razvojnem modelu, ki je usmerjena na proces 

učenja. Z razvojem t.i. metakognitivnih sposobnosti učenec pridobi zmožnosti za stalno 

učenje, kar mu omogoči osebno izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno 

vključenost in zaposlitev.« (Šmid, 2008, str. 76) 

Otroci z lažjo motnjo v duševnem razvoju so praviloma usmerjeni v Prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom. V ta program so usmerjeni otroci, ki glede na 
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vrsto in stopnjo primanjkljaja oziroma motnje ne morejo doseči izobrazbenega standarda po 

izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja. 

Program in pouk v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom 

se na prvi pogled ne razlikuje bistveno od večinske osnovne šole. Tudi tu se učenci 

vključujejo v interesne dejavnosti, hodijo v šole v naravi, obiskujejo centre šolskih in 

obšolskih dejavnosti, plavajo … Razlike najdemo predvsem v organizaciji in vsebini (Šmid, 

2008). Število učencev v oddelkih je manjše, prav tako število predmetov, ki jih vsebuje 

kurikulum. Vsebine in znanja biologije, fizike in kemije so združeni v predmetu naravoslovje, 

vsebine in znanja s področja geografije, zgodovine, družb in etike pa v predmetu 

družboslovje. Število ur na teden je manjše, medtem ko je število ur dopolnilnega pouka in 

dodatnega pouka večje. V prvih treh razredih se znanje ocenjuje z opisnimi ocenami, od 

četrtega do devetega razreda pa z številčnimi ocenami (Šmid, 2008). 

Prilagojen osnovnošolski program z nižjim izobrazbenim standardom ima v predmetniku dva 

specialno-pedagoška predmeta: računalniško opismenjevanje in socialno učenje. Oba 

predmeta sta izrazito razvojno naravnana ter se zato ne ocenjujeta. Omogočata razvoj 

učenčevih kognitivnih sposobnosti, spretnosti in veščin, ki so podlaga za kompetentno 

vključevanje v okolje, življenje in delo (Šmid, 2008). Ta znanja in spretnosti omogočajo 

učencem boljše delovanje znotraj heterogenih skupin, bolj avtonomno ravnanje ter 

interaktivno uporaba orodij, kar so tri ključne kategorije kompetenc za uspešno delovanje v 

21. stoletju, kot jih opredeljuje skupina projekta DeSeCo (Peklaj, idr. 2009). 

Prvi specialno-pedagoški predmet je računalniško opismenjevanje. Izvaja se v drugem triletju 

eno uro na teden. Pri tem predmetu pridobijo učenci osnovna znanja računalniškega 

opismenjevanja, ki jih potrebujejo za samostojno uporabo računalnika. V nadaljevanju ta 

znanja nadgradijo z uporabo osnovne programske opreme, pri čemer  je vseskozi v ospredju 

aktivna vloga učencev. Poleg pridobivanja spretnosti računalniškega opismenjevanja učenci 

pridobivajo tiste temeljne spretnosti uporabe računalnika kot učnega in rehabilitacijskega 

pripomočka, ki so potrebne pri izobraževanju in v nadaljnjem življenju (Specialno pedagoška 

dejavnost za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom- 

Računalniško opismenjevanje).   
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Druga specialno-pedagoška dejavnost ali predmet je socialno učenje. Le-to poteka v prvem 

in drugem triletju po eno uro na teden. Pri predmetu učenci spoznavajo vrste vedenj, ki jih 

mora posameznik obvladovati, da se lahko uspešno vključi v socialno okolje. Zajema modele 

spoznavanja, razumevanje in usmerjanje sebe, drugih ljudi in medosebnih interakcij v 

formalnih in neformalnih skupinah. Z razvijanjem socialnih spretnosti omogoča učencem 

učinkovito in konstruktivno socialno integracijo, ko v socialni sredini uspešno zadovoljujejo 

svoje osnovne psiho-socialne potrebe in upoštevajo potrebe drugih. Ključne kvalitete, ki so 

bistvenega pomena za osebnostni in socialni razvoj učencev, so osnovne osebne, medosebne 

in komunikacijske spretnosti, poznavanje in razumevanje sebe, medosebnih odnosov, pravic 

in dolžnosti ter dela (Specialno pedagoška dejavnost  za prilagojen izobraževalni program  z 

nižjim izobrazbenim standardom: Socialno učenje). 

Učenje socialnih spretnosti je za otroke s posebnimi potrebami še večjega pomena, saj so pri 

njih dostikrat »problemi antisocialnega vedenja še posebno resni. Obstajajo namreč dokazi, 

da so otroci s posebnimi potrebami pogosteje žrtve nasilja  (Whitney in sod., 1992; 

Thompson in sod., 1994, v Klobučar, 2011). Te učence je zaradi njihovih specifičnih 

značilnosti lažje zastrašiti, poleg tega imajo navadno manj prijateljev, ker niso močno 

socialno vpeti v skupino.« (Warden in Christie, 2001, v Klobučar, 2011) 
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2 EMPIRIČNI DEL 

2.1 NAMEN EMPIRIČNE RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V raziskavi se bomo osredotočili na specialnega in rehabilitacijskega pedagoga v vlogi vodje 

razreda. Namen raziskave je ugotoviti, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delajo v 

osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, ocenjujejo lastno 

usposobljenost za vodenje razreda. Raziskati želimo, kakšna so njihova pojmovanja v zvezi z 

uspešnim vodenjem razreda, katere so, po njihovem mnenju, najpomembnejše kompetence 

sodobnega učitelja ter katere so visoko zaželene kompetence za vodenje razreda. Ob tem 

nas zanima tudi njihova presoja tega, koliko imajo razvite kompetence, ki so pomembne za 

vodenje razreda. Poleg vodenja razreda se bomo v raziskavi usmerili tudi na vpliv, ki ga ima 

le-to na usmerjanje vedenja učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Raziskali bomo 

prevladujoče stile vodenja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli s 

prilagojenim programom, ter njihove prevladujoče disciplinske pristope. Zanima nas tudi 

njihovo stališče o lastni uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi disciplinskimi, vedenjskimi 

in drugimi težavami učencev. Končno bomo poskušali ugotoviti tudi njihovo mnenje o 

pomembnih dejavnikih za profesionalni razvoj na področju vodenja razreda ter o potrebnih 

dodatnih znanjih, ki bi jih morali pridobiti za uspešnejše vodenje razreda. 

Postavili smo si naslednja vprašanja: 

- Katero temeljno področje kompetenc sodobnega učitelja je, po mnenju specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogov, najpomembnejše? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnosti temeljih področij kompetenc 

sodobnega učitelja glede na spol specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

(učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnosti temeljih področij kompetenc 

sodobnega učitelja glede na leta delovne dobe specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnosti temeljih področij kompetenc 

sodobnega učitelja glede na najvišjo doseženo izobrazbo specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 
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- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnosti temeljih področij kompetenc 

sodobnega učitelja med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (učitelji), ki so 

bili v šolskem letu razredniki oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 2015/16 niso bili 

razredniki? 

- Na katero mesto specialni in rehabilitacijski pedagogi med temeljnimi področji 

kompetenc uvrščajo  vodenje in komunikacijo? 

- Katere so, po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, pomembne lastnosti in 

kompetence učitelja za vodenje razreda? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnih lastnosti in kompetenc učitelja za 

vodenje razreda glede na spol specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

(učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnih lastnosti in kompetenc učitelja za 

vodenje razreda glede na leta delovne dobe specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnih lastnosti in kompetenc učitelja za 

vodenje razreda glede na najvišjo doseženo izobrazbo specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnih lastnosti in kompetenc učitelja za 

vodenje razreda med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (učitelji), ki so bili 

v šolskem letu razredniki oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 2015/16 niso bili 

razredniki? 

- Kako dobro imajo specialni in rehabilitacijski pedagogi po svojem mnenju razvite 

kompetence, ki so pomembne za vodenje razreda? 

- Ali obstajajo razlike v zaznavanju razvitosti lastnih kompetenc, ki so pomembne za 

vodenje razreda, glede na spol specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

(učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zaznavanju razvitosti lastnik kompetenc, ki so pomembne za 

vodenje razreda, glede na leta delovne dobe specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zaznavanju razvitosti lastnik kompetenc, ki so pomembne za 

vodenje razreda, glede na najvišjo doseženo izobrazbo specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 
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- Ali obstajajo razlike v zaznavanju razvitosti lastnik kompetenc, ki so pomembne za 

vodenje razreda, med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (učitelji), ki so bili 

v šolskem letu razredniki oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 2015/16 niso bili 

razredniki? 

- Kateri je prevladujoči stil vodenja ali kombinacija stilov vodenja pri specialnih in 

rehabilitacijskih pedagogih? 

- Kolikšen vpliv ima po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov spoprijemanje z 

različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in drugih problemov 

učencev na njihovo  delo v razredu? 

- Ali obstajajo razlike v zaznavanju vpliva, ki ga ima  spoprijemanje z različnimi 

disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in drugih problemov, na delo 

v razredu glede na spol specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zaznavanju vpliva, ki ga ima  spoprijemanje z različnimi 

disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in drugih problemov, na delo 

v razredu glede na leta delovne dobe specialnega in rehabilitacijskega pedagoga 

(učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zaznavanju vpliva, ki ga ima  spoprijemanje z različnimi 

disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in drugih problemov, na delo 

v razredu glede na najvišjo doseženo izobrazbo specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zaznavanju vpliva, ki ga ima  spoprijemanje z različnimi 

disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in drugih problemov, na delo 

v razredu med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (učitelji), ki so bili v 

šolskem letu razredniki oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 2015/16 niso bili 

razredniki? 

- Kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo uporabnost nekaterih proaktivnih in 

reaktivnih strategij za vodenje razreda ter usmerjanje vedenja učencev z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. 

- S katerimi  strategijami in disciplinskimi pristopi imajo specialnimi in rehabilitacijski 

pedagogi (učitelji) v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom pozitivne izkušnje? 
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- Kako uspešno se specialni in rehabilitacijski pedagogi po svojem mnenju spoprijemajo z 

različnimi disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev v razredu. 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju lastne uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi   

disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev v razredu, glede na spol 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju lastne uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi   

disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev v razredu, glede na leta 

delovne dobe specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju lastne uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi   

disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev v razredu, glede na 

najvišjo doseženo izobrazbo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v ocenjevanju lastne uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi   

disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev v razredu med 

specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi (učitelji), ki so bili v šolskem letu 

razredniki oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 2015/16 niso bili razredniki? 

- Kateri so po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov dejavniki pomembni za 

profesionalni razvoj na področju vodenja razreda. 

- Katera so po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov dodatna znanja, ki bi jih 

morali pridobiti za uspešnejše vodenje razreda? 

- Koliko so specialni in rehabilitacijski pedagogi (učitelji)  zadovoljni s  svojo odločitvijo za 

opravljanje tega poklica. 

- Ali obstajajo razlike v zadovoljstvu z odločitvijo za opravljanje poklica specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga, glede na spol specialnega in rehabilitacijskega 

pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zadovoljstvu z odločitvijo za opravljanje poklica specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga, glede na leta delovne dobe specialnega in 

rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zadovoljstvu z odločitvijo za opravljanje poklica specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga, glede na najvišjo doseženo izobrazbo specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 

- Ali obstajajo razlike v zadovoljstvu z odločitvijo za opravljanje poklica specialnega 

in rehabilitacijskega pedagoga med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi 
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(učitelji), ki so bili v šolskem letu razredniki oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 

2015/16 niso bili razredniki? 

- Ali obstajajo razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi v zadovoljstvu 

z odločitvijo za opravljanje tega poklica, glede na lastno oceno razvitosti 

kompetenc za uspešno  vodenje razreda? 

- Ali obstajajo razlike med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi v zadovoljstvu 

z odločitvijo za opravljanje tega poklica, glede na lastno oceno uspešnosti 

spoprijemanja z različnimi disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev 

v razredu?  

 

2.2 RAZISKOVALNA METODA 

 

Pri raziskovalnem delu smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 

empiričnega pedagoškega raziskovanja. 

 

2.3 VZOREC 

 

V raziskavo smo zajeli 62 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (ter drugih učiteljev) iz 

osmih osnovnih šol, ki izvajajo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom.  

 

SPLOŠNI PODATKI ANKETIRANCEV 

Tabela 1: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketiranih po spolu 

Spol f f% 

Ženski 50 82 

Moški 11 18 

Skupaj 61 100 

 

V raziskavi je sodelovalo 50 žensk (82%) ter 11 moških (18%). 
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Tabela 2: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketiranih glede na leta delovne dobe  

Leta delovne dobe f f% 

do 5 let 11 17,7 

od 6 do 10 let 11 17,7 

od 11 do 20 let 24 38,7 

od 21 do 30 let 10 16,1 

31 let in več 6 9,8 

Skupaj 62 100 

  

Med anketiranimi jih je imelo 38,7%  11 do 20 let delovne dobe, 17,7% do 5 let  ter od 6 do 

10 let delovne dobe, 16,1% od 21 do 30 let delovne dobe ter 9,7% 31 let delovne dobe ali 

več. 

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketiranih glede na najvišjo doseženo 

izobrazbo 

Najvišja dosežena izobrazba f f% 

Srednješolska izobrazba 1 1,6 

Višja šola 10 16,1 

Univerzitetna izobrazba 49 79,1 

Strokovni magisterij 2 3,2 

Skupaj 62 100 

 

Na anketni vprašalnik so v večini odgovarjali specialni in rehabilitacijski pedagogi (učitelji) z 

univerzitetno izobrazbo (79%), manj je bilo tistih z višješolsko izobrazbo (16,1%), strokovnim 

magisterijem (3,2%) ter srednješolsko izobrazbo (1,6%). 

Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketiranih glede na strokovni naziv  

Strokovni naziv f f% 

Brez naziva 22 35,5 

Mentor 17 27,4 

Svetovalec 20 32,4 

Svetnik 3 4,8 

Skupaj 62 100 
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Večina specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (učiteljev) je brez naziva (35,5%), 20  jih ima 

naziv svetovalec (32,3%),  17 jih ima naziv mentor (27,4%) in trije imajo naziv svetnik (4,8%). 

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotki (f%) anketiranih glede na to ali so bili v šolskem letu 

2015/16 razredniki ali ne 

Razrednik f f% 

DA 31 50,8 

NE 30 49,2 

Skupaj 61 100 

 

V raziskavi je sodelovalo 31 specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, ki so bili v šolskem letu 

2015/16 razredniki (50,8%) ter  30 takih, ki  v šolskem letu 2015/16 niso bili razredniki 

(49,2%). 

 

2.4 POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Za namen raziskave smo na podlagi teoretičnih izhodišč oblikovali anketni vprašalnik 

namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter drugim učiteljem, ki poučujejo v 

osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom. Anketni 

vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega tipa, odprtega tipa, kombiniranega tipa ter 

ocenjevalne lestvice. Reševanje je potekalo anonimno. 

Po predhodnem dogovoru z ravnatelji/cami smo vprašalnike osebno dostavili na dve šoli, 

šestim šolam pa smo vprašalnike poslali po pošti.  V raziskavi je skupno sodelovalo osem šol.  

Podatke smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS, prikazali smo jih opisno ter v 

obliki tabel. Pri kvantitativni analizi smo uporabili naslednje statistične parametre: frekvence, 

relativne frekvence, aritmetično sredino, standardni odklon, Mann-Whitney U test ter 

Kruskal-Wallis test. Pri vprašanjih odprtega tipa smo vprašanja kategorizirali ter jih 

kvantitativno obdelali. 
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2.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

2.5.1 TEMELJNA PODROČJA KOMPETENC SODOBNEGA UČITELJA 

 

Zanimalo nas je, katero temeljno področje kompetenc sodobnega učitelja je, po mnenju 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (učiteljev), najpomembnejše ter na katero mesto 

med temeljnimi področji kompetenc uvrščajo vodenje in komunikacijo. Raziskati smo želeli 

tudi ali obstajajo razlike v ocenjevanju pomembnosti temeljnih področij kompetenc 

sodobnega učitelja glede na spol, leta delovne dobe, najvišjo doseženo izobrazbo specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov (učiteljev) ter med tistimi, ki so bili v šolskem letu razredniki 

oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 2015/16 niso bili razredniki.  

Anketirani so temeljna področja kompetenc sodobnega učitelja razvrstili po vrsti od prvega 

(najpomembnejše) do petega (najmanj pomembno) mesta. 

Tabela 6: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f%) s katerimi 

anketirani ocenjujejo pomembnost temeljnih področij kompetenc, aritmetične sredine in 

standardni odkloni. 

Temeljna področja 

kompetenc 

1. 2. 3. 4. 5. Skupaj 𝑥 

SD f f% f f% f f% f f% f f% 

Učinkovito poučevanje 

 
21 44,7 15 31,9 1 2,1 3 6,4 7 14,9 47 100 

2,15 

1,444 

Vseživljenjsko učenje 

 
15 31,9 9 19,1 7 14,9 7 14,9 9 19,1 47 100 

2,70 

1,531 

Vodenje in 

komunikacija 
2 4,3 12 25,5 20 42,6 7 14,9 6 12,8 47 100 

3,06 

1,051 

Preverjanje in 

ocenjevanje znanja 
4 8,5 5 10,6 12 25,5 14 29,8 12 25,5 47 100 

3,53 

0,231 

Širše profesionalne 

kompetence 
5 10,6 6 12,8 7 14,9 16 34,0 13 27,7 47 100 

3,55 

0,316 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Maja Černe, diplomsko delo 

88 
 

Povprečne ocene pomembnosti temeljih področij kompetenc kažejo, da anketirani 

ocenjujejo, da je najpomembnejše področje   učinkovito  poučevanje (načrtovanje, izvajanje, 

vrednotenje učnega procesa) (𝒙= 2,21), na drugem mestu mu sledi vseživljenjsko učenje 

(motivacija in učenje strategij za vseživljenjsko učenje) (𝒙=2,73), na tretjem vodenje in 

komunikacije (vodenje razreda, oddelčne skupnosti) (𝒙=3,10), na četrtem preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev (𝒙=3,52), na petem mestu pa širše 

profesionalne kompetence (lasten profesionalni razvoj, sodelovanje) (𝒙=3,56). 

Anketirani so med navedenimi področji kompetenc sodobnega učitelja kot najpomembnejše 

največkrat opredelili učinkovito poučevanje (45,8%), 31,3 % jih meni, da je to vseživljenjsko 

učenje, 10,4 % širše profesionalne kompetence in 8,3 % preverjanje in ocenjevanje ter 

spremljanje napredka učencev. Najmanj vprašanih, le 4,2 %, je kot najpomembnejše 

področje kompetenc opredelilo vodenje in komunikacijo. Za 41,7 % anketirancev je bilo to 

področje tretja izbira, za 27 % druga izbira, 14,6 % ga je postavilo na četrto mesto, prav 

toliko vprašanih je to področje opredelilo kot najmanj pomembno področje kompetenc 

sodobnega učitelja. 

Tudi Peklaj idr., (2009) poudarja, da učiteljevo delo v razredu ni povezano zgolj s 

poučevanjem pač pa tudi z zagotavljanjem ustreznega psihološkega okolja, saj so ugodni 

socialni odnosi eden izmed pogojev za kakovostno učenje. Vzpostavljanje ugodnih 

medosebnih odnosov pa je odvisno od dobre, ustrezne komunikacije med učiteljem in 

učenci.  

Tabela 7: Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

moškimi in ženskami v subjektivni oceni pomembnosti temeljnih področij kompetenc 

Temeljna področja kompetenc Mann-Whitey U  p 

Učinkovito poučevanje 221,000 0,577 

Vseživljenjsko učenje 131,000 0,095 

Vodenje in komunikacija 278,500 0,042* 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 239,500 0,302 

Širše profesionalne kompetence 157,000 0,314 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 
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Med navedenimi temeljnimi področji kompetenc sodobnega učitelja se samo ocene 

pomembnosti področja vodenje in komunikacija statistično pomembno razlikujejo glede na 

spol anketiranih. Moški so pogosteje ocenili vodenje in komunikacijo kot najpomembnejše 

področje kompetenc, pri ocenjevanju  se za razliko od žensk niso odločali za tretjo in četrto 

izbiro.   

Tabela 8: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno delovno dobo v subjektivni oceni pomembnosti temeljnih področij 

kompetenc  

Temeljna področja kompetenc Kruskal-Wallis  p 

Učinkovito poučevanje 6,530 0,032* 

Vseživljenjsko učenje 6,781 0,148 

Vodenje in komunikacija 6,939 0,139 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 6,530 0,165 

Širše profesionalne kompetence 4,166 0,384 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 

Med navedenimi temeljnimi področji kompetenc sodobnega učitelja se samo ocene 

pomembnosti področja učinkovito poučevanje statistično pomembno razlikujejo glede na 

leta delovne dobe anketiranih. Ocene so najbolj razpršene v skupini učiteljev, ki imajo do pet 

let delovne dobe. Učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe v povprečju najvišje 

ocenjujejo pomembnost tega področja. Nižje ocene mu pripisujejo anketiranci z 11 do 20 let 

delovne dobe ter tisti z 21 do 30 let delovne dobe.  

Rezultati različnih raziskav potrjujejo, da se z leti službovanja zmanjša učiteljevo razmišljanje 

o lastni vlogi in poveča njegovo razmišljanje o samem pouku (Veenman, 1984, Furlong in 

Maynard, 1995, po Valenčič-Zuljan, 2012). Spreminjanje učiteljevega razmišljanja o 

profesionalnih dilemah je Fullerjeva povezala z učiteljevim profesionalnim razvojem (Feiman 

in Floden, 1986, Veenman, 1984, v Valenčič-Zuljan, 2012), ki naj bi potekal v različnih fazah. 

Razpršenost ocen pomembnosti področja učinkovitega poučevanja v skupini učiteljev, ki 

imajo do 5 let delovne dobe tako lahko razložimo z značilnostmi učitelja v prvi fazi 

profesionalnega razvoja, fazi preživetja po Fullerjevi (Valenčič-Zuljan, 2012). V tem obdobju 

se učitelj prvič sooči z vodenjem razreda, usmerjen je predvsem na svoj položaj in vlogo v 
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razredu, odkriti skuša značilnosti šolske situacije, pri čemer daje veliko težo pričakovanjem 

drugih (Valenčič-Zuljan, 2012).  Visoke ocene pomembnosti področja učinkovito poučevanje 

med učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe, pa bi lahko povezali z značilnostmi učitelja 

v naslednji fazi profesionalnega razvoja, fazi izkušenosti (Valenčič-Zuljan, 2012). Za to 

obdobje je namreč značilno, da se učitelj usmeri v sam proces poučevanja, k nalogam 

poučevanja in k razredni situaciji (Kremer Hayon, 1991, Pučkova, 1990, Huberman, 1992, v 

Valenčič-Zuljan, 2012). Premik od usmerjenosti v proces izobraževanja k učencem, 

spoznavanju njihovih emocionalnih, kognitivnih in socialnih značilnosti, nakazuje prehod na 

naslednjo stopnjo profesionalnega razvoja. S tem bi lahko tudi razložili nižje ocene 

pomembnosti področja učinkovito poučevanje anketiranih, ki imajo več kot 10 let delovne 

dobe. 

Tabela 9: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno najvišjo doseženo izobrazbo v subjektivni oceni pomembnosti 

temeljnih področij kompetenc  

Temeljna področja kompetenc Kruskal-Wallis  p  

Učinkovito poučevanje 1,569 0,666 

Vseživljenjsko učenje 2,330 0,507 

Vodenje in komunikacija 1,919 0,589 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 2,678 0,444 

Širše profesionalne kompetence 4,269 0,234 

 

Tabela 10: Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi, 

ki so bili v šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki v subjektivni oceni 

pomembnosti temeljnih področij kompetenc  

Temeljna področja kompetenc Mann-Whitey U p 

Učinkovito poučevanje 272,000 0,711 

Vseživljenjsko učenje 267,500 0,801 

Vodenje in komunikacija 266,500 0,815 

Preverjanje in ocenjevanje znanja 207,000 0,255 

Širše profesionalne kompetence 263,500 0,872 
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Razlike v ocenjevanju pomembnosti temeljnih področij kompetenc sodobnega učitelja med 

anketiranimi, ki so bili v šolskem letu 2015/16 razredniki oddelka ter tistimi, ki niso bili 

razredniki niso statistično pomembne. 

 

2.5.2 POMEMBNE LASTNOSTI IN KOMPETENCE UČITELJA ZA VODENJE 

RAZREDA 

 

Zanimalo nas je, katere so  po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov pomembne 

lastnosti in kompetence učitelja za vodenje razreda ter ali obstajajo statistično pomembne 

razlike v ocenjevanju le-teh glede na spol, leta delovne dobe, najvišjo doseženo izobrazbo 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter med tistimi, ki so bili v šolskem letu 2015/16 

razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki. Poleg tega nas je zanimala tudi njihova subjektivna 

ocena tega, kako dobro imajo te kompetence razvite ter ali obstajajo razlike v zaznavanju 

razvitosti teh kompetenc glede na spol, leta delovne dobe, najvišjo doseženo izobrazbo 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter med tistimi, ki so bili v šolskem letu 2015/16 

razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki.  

Anketirani so pomembnost kompetenc učitelja za vodenje razreda označili na petstopenjski 

lestvici: 5 – zelo pomembna, 4 – pomembna, 3 – srednje pomembna, 2- manj pomembna, 1 

– nepomembna.  

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f%) s katerimi 

anketirani ocenjujejo pomembnost kompetenc učitelja za vodenje razreda, aritmetične 

sredine in standardni odkloni. 

Kompetence učitelja 

za vodenje razreda 

1. 2. 3. 4. 5. Skupaj 𝑥 

SD f f% f f% f f% f f% f f% 

Učinkovito 

komuniciranje z učenci  
0 0 0 0 0 0 6 9,7 56 90,3 62 100 

4,90 

0,298 

Vzpostavljanje 

pozitivnih odnosov z 

učenci  

0 0 0 0 0 0 10 16,1 52 83,9 62 100 
4,84 

0,371 

Oblikovanje 0 0 0 0 0 0 22 35,5 40 64,5 62 100 4,65 
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spodbudnega učnega 

okolja 

0,482 

Oblikovanje jasnih 

pravil 
0 0 0 0 0 0 7 11,3 55 88,7 62 100 

4,89 

0,312 

Ohranjanje discipline v 

razredu 
0 0 0 0 2 3,2 17 27,4 43 69,4 62 100 

3,55 

0,316 

Reševanje konfliktov 

 
0 0 0 0 3 4,9 24 39,3 34 55,7 61 100 

4,51 

0,595 

Individualiziranje dela 

s posameznimi učenci 
0 0 2 3,3 4 6,6 22 36,1 33 54,1 61 100 

4,41 

0,761 

Dobra pripravljenost 

učitelja 
0 0 0 0 2 3,3 17 27,9 42 67,7 61 100 

4,66 

0,544 

Kakovostno 

poučevanje učitelja 
0 0 0 0 1 1,6 16 26,2 44 72,1 61 100 

4,70 

0,495 

 

Anketirani so pomembnost učinkovitega komuniciranja z učenci ocenili zelo visoko (𝑥= 4,90). 

Kar 90,3 % jih meni, da je ta kompetenca zelo pomembna, ostalih 9,7 % pa, da je pomembna 

za vodenje razreda. Podobno so ocenili tudi pomembnost oblikovanja jasnih pravil (𝑥= 4,89) 

pri čemer 88,7 % anketirancev to kompetenco ocenjuje kot zelo pomembno, 11,3 % pa kot 

pomembno. Visoko so ocenili tudi pomembnost vzpostavljanja pozitivnih odnosov z učenci 

(𝑥 = 4,84), 83,9 % anketirancev meni, da je ta kompetenca zelo pomembna, 16,1 % pa jo 

ocenjuje kot pomembno za vodenje razreda. Sledijo kakovostno poučevanje učitelja (𝑥 = 

4,70), ohranjanje discipline v razredu (𝑥= 4,66), dobra pripravljenost učitelja (𝑥 = 4,66), 

oblikovanje spodbudnega učnega okolja (𝑥 = 4,65), reševanje konfliktov (𝑥= 4,51) ter 

individualiziranje dela posameznimi učenci (𝑥 = 4,41). To je tudi edina kompetenca, ki jo je 

3,3 % anketirancev ocenilo kot manj pomembno. 

Pšunder (2004) navaja, da je od učiteljeve učinkovite komunikacije z učenci odvisno 

oblikovanje dobrih medosebnih odnosov v razredu. Učitelj sporoča v procesu komunikacije 

učencem informacije o sebi tako verbalno kot tudi neverbalno. Verbalno jim sporoča 

predvsem vsebino, neverbalno pa odnos, počutje, stališča, razpoloženje,… 
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Tabela 12:  Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

moškimi in ženskami v subjektivni oceni pomembnosti nekaterih kompetenc učitelja za 

vodenje razreda  

Kompetence učitelja za vodenje razreda Mann-Whitey U  p 

Učinkovito komuniciranje z učenci 242,000 0,230 

Vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci 371,000 0,002* 

Oblikovanje spodbudnega učnega okolja 337,500 0,162 

Oblikovanje jasnih pravil 267,000 0,786 

Ohranjanje discipline v razredu 264,500 0,804 

Reševanje konfliktov 413,500 0,002* 

Individualiziranje dela s posameznimi učenci 390,500 0,010* 

Dobra pripravljenost učitelja 252,000 0,680 

Kakovostno poučevanje učitelja 235,000 0,400 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 

Med navedenimi kompetencami  učitelja za vodenje razreda se glede na spol statistično 

pomembno razlikujejo ocene pomembnosti kompetenc vzpostavljanje pozitivnih odnosov z 

učenci, reševanje konfliktov ter individualiziranje dela s posameznimi učenci. Ženske so z 

veliko večino ocenile vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci kot zelo pomembno. Ocene 

moških so nekoliko bolj porazdeljene med ocenama zelo pomembno ter pomembno. Večina 

žensk je reševanje konfliktov ocenila kot zelo pomembno, medtem ko se je večina moških 

odločila za oceno pomembno. Nekaj moških je to kompetenco ocenilo tudi kot srednje 

pomembno. Kot zelo pomembno je največ žensk ocenilo tudi individualiziranje dela s 

posameznimi učenci. Večina moških je to kompetenco ocenila kot pomembno, nekaj celo kot 

manj pomembno. 

Tabela 13: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno delovno dobo v subjektivni oceni pomembnosti nekaterih kompetenc 

učitelja za vodenje razreda  

Kompetence učitelja za vodenje razreda Kruskal-Wallis p 

Učinkovito komuniciranje z učenci 1,510 0,555 

Vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci 10,860 0,028* 

Oblikovanje spodbudnega učnega okolja 3,121 0,538 
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Oblikovanje jasnih pravil 4,344 0,361 

Ohranjanje discipline v razredu 1,510 0,825 

Reševanje konfliktov 4,648 0,325 

Individualiziranje dela s posameznimi učenci 2,572 0,632 

Dobra pripravljenost učitelja 10,791 0,029* 

Kakovostno poučevanje učitelja 2,294 0,682 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 

Med navedenimi kompetencami  učitelja za vodenje razreda se glede na leta delavne dobe 

statistično pomembno razlikujejo ocene pomembnosti kompetenc vzpostavljanje pozitivnih 

odnosov z učenci ter dobra pripravljenost učitelja. Velika večina učiteljev je vzpostavljanje 

pozitivnih odnosov ocenila kot zelo pomembno. Večja razpršenost se kaže v skupini 

anketirancev, ki imajo do pet let delavne dobe. Med njimi jih je več to kompetenco ocenilo 

kot pomembno. Anketiranci, ki imajo do pet let delavne dobe, so dobro pripravljenost 

učitelja v povprečju ocenili kot pomembno, med tem ko so učitelji iz vseh ostalih skupin to 

kompetenco v povprečju ocenili kot zelo pomembno. 

Tabela 14: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno najvišjo doseženo izobrazbo v subjektivni oceni pomembnosti 

nekaterih kompetenc učitelja za vodenje razreda  

Kompetence učitelja za vodenje razreda Kruskal-Wallis p 

Učinkovito komuniciranje z učenci 1,734 0,629 

Vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci 1,019 0,797 

Oblikovanje spodbudnega učnega okolja 3,253 0,354 

Oblikovanje jasnih pravil 2,060 0,560 

Ohranjanje discipline v razredu 1,409 0,704 

Reševanje konfliktov 2,023 0,568 

Individualiziranje dela s posameznimi učenci 1,207 0,727 

Dobra pripravljenost učitelja 5,334 0,149 

Kakovostno poučevanje učitelja 3,545 0,315 

Razlike v ocenjevanju pomembnosti nekaterih kompetenc sodobnega učitelja glede na 

najvišjo doseženo izobrazbo niso statistično pomembne. 
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Tabela 15: Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

ki so bili v šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki v subjektivni oceni 

pomembnosti nekaterih kompetenc učitelja za vodenje razreda  

Kompetence učitelja za vodenje razreda Mann-Whitey U  p 

Učinkovito komuniciranje z učenci 466,500 0,967 

Vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci 498,000 0,458 

Oblikovanje spodbudnega učnega okolja 440,000 0,665 

Oblikovanje jasnih pravil 436,000 0,417 

Ohranjanje discipline v razredu 514,000 0,381 

Reševanje konfliktov 497,500 0,416 

Individualiziranje dela s posameznimi učenci 506,500 0,345* 

Dobra pripravljenost učitelja 391,500 0,283 

Kakovostno poučevanje učitelja 468,500 0,720 

Razlike v ocenjevanju pomembnosti nekaterih kompetenc sodobnega učitelja med 

anketiranimi, ki so bili v šolskem letu razredniki oddelka ter tistimi, ki v šolskem letu 2015/16 

niso bili razredniki niso statistično pomembne. 

Anketirani so za oceno lastne razvitosti kompetenc za vodenje razreda so izbirali med 

odgovori: 1-zelo slabo, 2-slabo, 3-srednje dobro, 2-dobro, slabo, 1-zelo dobro.  

Tabela 16: Število anketiranih, ki je izbralo določeno oceno, s katero ocenjujejo lastno 

razvitost kompetenc za vodenje razreda (f) in njihovi strukturni odstotki (f%)  

Ocena lastne razvitosti 

kompetenc za vodenje razreda 

f f% 

1 - zelo slabo 0 0 

2 - slabo 1 1,6 

3 – srednje dobro 11 18 

4 - dobro 39 63,9 

5 – zelo dobro 10 16,4 

Skupaj 61 100 
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Večina anketirancev ocenjuje, da ima dobro razvite kompetence za vodenje razreda (63,9%), 

18 % jih meni, da jih ima srednje dobro razvite, 16,4 % zelo dobro razvite, 1,6 % slabo razvite, 

nihče pa, da ima te kompetence zelo slabo razvite. 

Tabela 17: Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

moškimi in ženskami v subjektivni oceni lastne razvitosti kompetenc za uspešno vodenje 

razreda 

 

 

Tabela 18: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno delovno dobo v subjektivni oceni lastne razvitosti kompetenc za 

uspešno vodenje razreda 

Lastna ocena razvitosti kompetenc za 

vodenje razreda 

Kruskal-Wallis  P 

9,983 0,041* 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 

Tabela 19: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno najvišjo doseženo izobrazbo v subjektivni oceni lastne razvitosti 

kompetenc za uspešno vodenje razreda 

Lastna ocena razvitosti kompetenc za 

vodenje razreda 

Kruskal-Wallis  P 

4,158 0,245 

 

Tabela 20 Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

ki so bili v šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki v subjektivni oceni 

lastne razvitosti kompetenc za uspešno vodenje razreda 

Lastna ocena razvitosti kompetenc za 

vodenje razreda 

Mann-Whitey U  P 

484,000 0,979 

 

Lastna ocena razvitosti kompetenc za 

vodenje razreda 

Mann-Whitey U  p 

212,000 0,200 
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Zaznavanje razvitosti lastnih kompetenc za vodenje razreda je statistično pomembno 

povezano le z leti delovne dobe. V povprečju anketirani v vseh skupinah ocenjujejo, da imajo 

dobro razvite te kompetence, ocene v skupinah anketirancev, ki imajo do 5 let delovne dobe 

ter od 6  do 10 let delovne dobe so razpršene med srednje dobro in dobro. Anketiranci, ki imajo od 

11 do 20 let delovne dobe najvišje ocenjujejo razvitost lastnih kompetenc za vodenje razreda. 

 

2.5.3 STILI VODENJA 

 

Zanimalo nas je, kateri je prevladujoči stil vodenja ali kombinacija stilov vodenja pri 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. 

Tabela 21: Število anketiranih, ki je izbralo določen stil vodenja ali kombinacijo stilov vodenja 

(f) in njihovi strukturni odstotki (f%)  

 f f % 

Demokratični 30  48,4 

Avtoritarni 13 21,0 

Permisivni 1 1,6 

Demokratični in avtoritarni 15 24,2 

Demokratični in permisivni 0 0 

Avtoritarni in permisivni 1 1,6 

Demokratični, avtoritarni in permisivni 2 3,2 

Skupaj 62 100,0 

 

Prevladujoči stil vodenja, ki so ga izbirali anketirani je demokratični, zanj se je odločilo 48,8 

%, na drugem mestu je kombinacija demokratičnega in avtoritarnega stila vodenja (24,2%), 

na tretjem pa avtoritarni stil vodenja (21,0 %). Sledijo jim kombinacija demokratičnega, 

avtoritarnega in permisivnega stila vodenja (3,2 %), permisivni stil (1,6 %) ter kombinacija 

permisivnega in avtoritarnega stila vodenja (1,6 %). 

Bluestein (1997) poudarja, da je avtoritaren stil vodenja verjetno še danes najbolj poznan 

način interakcije med odraslim in otroki ter opozarja da učitelji pogosto izkazujejo 

gospodovalen odnos, ne da bi se tega sploh zavedali. 
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2.5.4 USMERJANJE VEDENJA UČENCEV 

 

Zanimalo nas je, kolikšen vpliv ima po mnenju specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 

spoprijemanje z različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in drugih 

problemov učencev na njihovo delo v razredu. Raziskati smo želeli tudi ali obstajajo 

statistično pomembne razlike v zaznavanju tega vpliva glede na spol, delovno dobo, najvišjo 

doseženo izobrazbo specialnega in rehabilitacijskega pedagoga ter med tistimi, ki so bili v 

šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki.  

Izvedeti smo želeli, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo uporabnost 

nekaterih proaktivnih in reaktivnih strategij za vodenje razreda ter usmerjanje vedenja 

učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju ter katere so tiste strategije in disciplinski 

pristopi, s katerimi imajo največ izkušenj in se jim zdijo najbolj uporabne.  

Končno smo želeli raziskati tudi kako specialni in rehabilitacijski pedagogi (učitelji) ocenjujejo 

svojo uspešnost pri spoprijemanju z različnimi disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami 

učencev v razredu ter ali obstajajo statistično pomembne razlike v zaznavanju vpliva, ki ga 

ima  spoprijemanje z različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in drugih 

problemov, na delo v razredu glede na spol, leta delovne dobe, najvišjo doseženo izobrazbo 

specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (učitelja) ter med tistimi, ki so bili v šolskem letu 

2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki.  

Anketirani so za oceno vpliva spoprijemanja  z različnimi disciplinskimi težavami ter 

obravnavanja vedenjskih in drugih problemov učencev na delo v razredu izbirali med 

odgovori: 1-zelo majhen vpliv, 2-majhen vpliv, 3-srednje velik vpliv, 4-velik vpliv, 5-zelo velik 

vpliv. 
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Tabela 22: Število anketiranih, ki je izbralo določeno oceno, s katero ocenjujejo vpliv 

spoprijemanja z različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanja vedenjskih in drugih 

problemov učencev (f) in njihovi strukturni odstotki  

Ocena vpliva spoprijemanja z disciplinskimi in 

drugimi težavami učencev na delo v razredu 
f f% 

1 - zelo majhen vpliv 0 0 

2 – majhen vpliv 1 1,6 

3 – srednje velik vpliv 15 24,6 

4 – velik vpliv 29 47,5 

5 – zelo velik vpliv 16 26,2 

Skupaj 62 100 

47,5 % anketiranih ocenjuje, da ima spoprijemanje z različnimi disciplinskimi težavami ter 

obravnavanje vedenjskih in drugih problemov učencev velik vpliv na delo v razredu, 26,2 % 

jih meni, da je ta vpliv zelo velik, 24,6 %, da je srednje velik ter 1,6 %, da je majhen. Med 

anketiranci nihče ne pripisuje spoprijemanju z disciplinskimi in drugimi težavami učencev 

zelo majhen vpliv na delo v razredu. 

Podobno kažejo tudi rezultati različnih študij. Gump in Wragg (1967; 1984 v Peklaj idr., 2009) 

ugotavljata, da porabi učitelj približno polovico vsega časa v razredu, da pripravi učence na 

pouk ter za obravnavanje in spoprijemanje z različnimi vedenjskimi in drugimi problemi 

učencev. Motenje pouka zaradi neprimernega vedenja učencev po nekaterih raziskavah 

zajema 5 % do 10 % osnovnošolskih otrok (Waschbuch idr., 2004, v Brenčič, 2011). Rezultati 

nekaterih drugih raziskav trdijo, da je motečih učencev, ki zahtevajo drugačen učiteljev 

pristop celo 20 % do 25 % (Vodopivec, 1996, v Brenčič, 2011). 

Tabela 23: Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

moškimi in ženskami v subjektivni oceni vpliva spoprijemanja z različnimi disciplinskimi 

težavami ter obravnavanja vedenjskih in drugih problemov učencev na delo v razredu  

Ocena vpliva spoprijemanja z disciplinskimi in 

drugimi težavami učencev na delo v razredu 

Mann-Whitey U  P 

393,500 0,148 
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Tabela 24: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno delovno dobo v subjektivni oceni vpliva spoprijemanja z različnimi 

disciplinskimi težavami ter obravnavanja vedenjskih in drugih problemov učencev na delo v 

razredu  

Ocena vpliva spoprijemanja z disciplinskimi in 

drugimi težavami učencev na delo v razredu 

Kruskal-Wallis  P 

9,806 0,044* 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 

Tabela 25: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno najvišjo doseženo izobrazbo v subjektivni oceni vpliva spoprijemanja z 

različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanja vedenjskih in drugih problemov učencev 

na delo v razredu  

Ocena vpliva spoprijemanja z disciplinskimi in 

drugimi težavami učencev na delo v razredu 

Kruskal-Wallis  p 

98,137 0,043* 

 

Tabela 26: Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi, 

ki so bili v šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki v subjektivni oceni 

vpliva spoprijemanja z različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanja vedenjskih in 

drugih problemov učencev na delo v razredu 

Ocena vpliva spoprijemanja z disciplinskimi in 

drugimi težavami učencev na delo v razredu 

Mann-Whitey U  p 

445,000 0,943 

Razlike v oceni vpliva spoprijemanja z različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanja 

vedenjskih in drugih problemov učencev na delo v razredu so statistično pomembne glede 

na leta delovne dobe ter glede na najvišjo doseženo izobrazbo. Anketirani, ki imajo od 21 do 

30 let delovne dobe pripisujejo med vsemi skupinami  ukvarjanju z disciplinskimi težavami 

največji vpliv, najmanjšega pa učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let. Rezultati so najbolj 

razpršeni v skupini anketirancev, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe. Glede na najvišjo 

doseženo izobrazbo ocenjujejo vpliv reševanja disciplinskih in drugih težav učencev najvišje 

anketiranci s končano višjo šolo. 
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Mnogi raziskovalci so na različnih področjih ugotavljali razlike med začetniki in eksperti ter 

ugotovili, da se pomembno razlikujejo v pristopih in načinih reševanja problemov (Valenčič-

Zuljan, 2001). Vpliv profesionalne rasti na spreminjanje učiteljevega disciplinskega pristopa 

izpostavljajo tudi nekateri avtorji.  Poudarjajo, da disciplinski pristop ni nekaj stalnega, 

nespremenljivega, veljavnega za vse čase pač pa je proces, odvisen od stopnje učiteljevega 

profesionalnega razvoja , od njegovih izkušenj in samozaupanja. Pri tem opozarjajo, da lahko 

učiteljev način odzivanja na neprimerno vedenje učencev nazaduje, ne glede na stopnjo 

profesionalnega razvoja, predvsem ko učitelj situacijo zaznava kot zelo stresno (Pšunder, 

2004, 103-104). 

Anketirani so za oceno uporabnosti nekaterih preventivnih in proaktivnih strategij za 

vodenje razreda izbirali med odgovori: 1-zelo malo uporabno, 2-malo uporabno, 3-srednje 

uporabno, 4-uporabno in 5-zelo uporabno. 

Tabela 27: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f%) s katerimi 

anketirani ocenjujejo uporabnost nekaterih preventivnih in proaktivnih strategij za vodenje 

razreda, aritmetične sredine in standardni odkloni 

Preventivne in 

proaktivne strategije 

1 – zelo 

malo upor. 

2 – malo 

uporabno 

3 – srednje 

uporabno 

4 - 

uporabno 

5 – zelo 

uporabno 

Skupaj 𝑥 

SD 

Načrtovanje začetka 

šolskega leta 
0 0 2 3,3 8 13,1 22 36,1 29 47,5 61 100 

4,28 

0,819 

Obvladovanje fizičnega 

prostora  
0 0 0 0 19 31,1 32 52,5 10 16,4 6 100 

3,85 

0,679 

Oblikovanje pravil in 

postopkov 
0 0 0 0 6 9,8 19 31,1 36 59 61 100 

4,49 

0,674 

Vzpostavljanje dobrih 

odnosov med 

učiteljem in učenci 

0 0 0 0 0 0 12 19,7 49 80,3 61 100 
4,80 

0,401 

Razvoj sodelovalne 

oddelčne skupnosti 
  2 3,3 7 11,5 37 60,7 15 24,6 61 100 

4,07 

0,704 

Partnerstvo med 

domom in šolo 
1 1,6 3 4,9 4 6,6 33 54,1 20 32,8 61 100 

4,11 

0,858 

Načrtovanje in 

izvajanje pouka 
0 0 0 0 4 6,6 28 45,9 29 47,5 61 100 

4,41 

0,616 
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Tabela 28: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f%) s katerimi 

anketirani ocenjujejo uporabnost nekaterih reaktivnih strategij za vodenje razreda, 

aritmetične sredine in standardni odkloni 

Reaktivne strategije 1 – zelo 

malo upor. 

2 – malo 

uporabno 

3 – srednje 

uporabno 

4 - 

uporabno 

5 – zelo 

uporabno 

Skupaj 𝑥 

SD 

Neverbalni signali 

 
0 0 1 1,6 3 4,9 31 50,8 26 42,6 61 100 

4,34 

0,655 

Uporaba bližine 

 
0 0 3 4,9 80 13,1 30 49,2 20 32,8 6 100 

4,10 

0,810 

Uporaba učenčevega 

imena 
0 0 2 3,3 9 14,8 31 50,8 19 31,1 61 100 

4,10 

0,663 

Zasebno opozorilo 

 
0 0 0 0 8 12,9 32 51,6 22 35,5 62 100 

4,23 

0,663 

Jaz sporočila 

 
0 0 2 3,2 16 25,8 34 54,8 10 16,1 62 100 

3,84 

0,729 

Opominjanje na 

pravila 
0 0 5 8,1 14 22,6 27 43,5 16 25,8 62 100 

3,87 

0,896 

Možnost izbire za 

učenca 
0 0 3 4,9 15 24,6 27 44,3 16 26,2 61 100 

3,92 

0,843 

Pohvala primernemu 

vedenje 
0 0 2 3,2 6 9,7 31 50 23 37,1 62 100 

4,21 

0,750 

Preusmeritev 

učenčeve aktivnosti 
0 0 1 1,6 9 14,5 34 54,8 18 29 62 100 

4,11 

0,740 

Spodbuditev poteka 

aktivnosti 
0 0 1 1,6 17 27,4 33 53,2 11 17,7 62 100 

3,87 

0,713 

Posredovanje 

dodatnih navodil 
0 0 0 0 8 19,9 35 56,5 19 30,6 62 100 

4,18 

0,641 

Uporaba humorja 

 
0 0 0 0 9 14,5 29 46,8 24 38,7 62 100 

4,24 

0,694 

Povprečne ocene uporabnosti nekaterih strategij in pristopov za uspešno vodenje razreda in 

uravnavanje vedenja učencev kažejo, da anketiranci kot daleč najbolj uporabno strategijo  

ocenjujejo vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci (vedenje in odnos učitelja; 

besedna in nebesedna komunikacija) (𝑥= 4,80). Kar 80,3 % anketirancev meni, da je ta 

strategija zelo uporabna, ostalih 19,7 % pa, da je uporabna. 
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Različne raziskave (Brophy in Evertson, 1976; Kounin, 1970 po Pšunder, 2006) izpostavljajo, 

da disciplinskih problemov ni mogoče obvladovati le z ukrepanjem, ko so se ti že pojavili. Vse 

večji poudarek dajejo preventivnim in proaktivnim strategijam, ki jih učitelj uporablja, ko želi 

zmanjšati pojavljanje neprimernega vedenja pri učencih ter ustvariti spodbudno, varno, 

pozitivno okolje, ki vpliva na delo in vedenje učencev v razredu (Pšunder, 2011). Eden 

osnovnih pogojev za ustvarjanje takšnega okolja so  dobri odnosi med učiteljem in učenci. 

Doživljanje pozitivnih medosebnih odnosov mnogi avtorji (Dreikurs in Glasser, v Pšunder, 

2006) pojmujejo kot eno temeljnih človekovih potreb, katere učinki se lahko odražajo tudi na 

učnem uspehu in vedenju učencev. Pomemben vpliv odnosa učitelja do učenca na vedenje 

učencev je potrdila tudi raziskava (Morris-Maclean, 2000 v Peček Čuk, Lesar, 2011) v kateri 

so opazovali učence, ki so veljali za težavne. Po mnenju Jones in Jones (Pšunder, 2004) so 

bistvene sestavine učinkovite preventive vodenje razreda, osebne ter psihološke in učne 

potrebe učencev. Med področji preventivnega delovanja posebej izpostavita medosebne 

odnose med učitelji in učenci.  

Visoke ocene uporabnosti  so anketiranci dodelili tudi oblikovanju pravil in postopkov  

(pričakovanja o zaželenem in nezaželenem vedenju učencev) (𝑥= 4,49), 59,0% anketirancev 

ocenjuje, da je ta strategija zelo uporabna, 31,1% jih meni, da je uporabna in 9,8 %, da je 

srednje uporabna.  

Pravila predstavljajo element vsakega učinkovitega disciplinskega pristopa, saj potrebujejo 

učenci jasno opredelitev sprejemljivega in nesprejemljivega vedenja (Pšunder, 2004). V luči 

različnih stilov vodenja lahko pravila razlikujemo glede na to, kdo jih določa in na kakšen 

način (učitelj sam ali skupaj z učenci).   

Na tretje mesto glede na uporabnost so anketirani postavili strategijo načrtovanje in 

izvajanje pouka (upoštevanje učenčevih potreb, fleksibilna uporaba učnih metod in oblik) (𝑥= 

4,41), 47 % anketiranih to strategijo ocenjuje kot zelo uporabno, 45,9 % kot uporabno in 6,6 

% kot srednje uporabno za uspešno vodenje razreda. Vse tri navedene strategije spadajo v 

skupino preventivnih in proaktivnih strategij za zmanjšanje pojavljanja neprimernega 

vedenja ter ustvarjanje spodbudnega, varnega, pozitivnega okolja. 

S skrbnim načrtovanjem pouka lahko učitelj vpliva na manjšo pojavnost disciplinskih 

problemov. Mnoge raziskave poročajo, da izbira posameznega disciplinskega pristopa vpliva 
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na interes učencev za določen predmet ter za učenje nasploh (Peček Čuk, Lesar, 2011) ter 

obratno, da mnoge oblike neprimernega vedenja kažejo na nezainteresiranost učencev za 

pouk. Zato velja posebno pozornost nameniti motivaciji učencev za pouk (Pšunder, 2011).  

Med reaktivnimi strategijami ob pojavu neprimernega vedenja so anketiranci dodelili 

najvišje ocene uporabnosti neverbalnim signalom (usmerjanje pogleda, sprememba obrazne 

mimike, kretnja,… kot opozorilo neprimernega vedenja) (𝑥= 4,34), 42,6 % anketirancev 

ocenjuje, da je ta strategija zelo uporabna, največ (50,8 %) jih meni, da je uporabna, 4,9 %, 

da je srednje uporabna in 1,6 % malo uporabna. Visoko je ocenjena tudi primerna uporaba 

humorja (preusmerjanje vedenja učenca, razbremenitev napetosti) (𝑥= 4,24), 38,7 % 

anketirancev ocenjuje to strategijo kot zelo uporabno, 46,8% kot uporabno in 14,5 % kot 

srednje uporabno. Podobno so anketiranci ocenili tudi zasebno opozorilo (tiho izrečeno, 

kratko in jedrnato opozorilo) (𝑥= 4,23), 35,5 % anketirancev je to strategijo ocenilo kot zelo 

uporabno, 51,6 % kot uporabno in 12,9 % kot uporabno.  

Kljub skrbno načrtovani preventivni discipline se pogosto ne moremo popolnoma izogniti 

neprimernemu vedenju učencev. Zato je za učitelja pomembno, da vnaprej načrtuje 

korektivno disciplino, ki je usmerjena k popravljanju razdiralnega, asocialnega in 

destruktivnega vedenja (Peček Čuk in Lesar, 2011). Ko se učenec vede neprimerno, naj bi 

učitelji najprej uporabili disciplinske tehnike z minimalno kontrolo in dovolili učencu, da sam 

spremeni svoje vedenje. Če so tehnike z malo nadzora neuspešne, naj bi se učitelji pomikali k 

uporabi tehnik z več nadzora (Pšunder, 2006). 

Anketirani so med navedenimi strategijami izbrali tri, s katerimi imajo največ izkušenj in jih 

ocenjujejo kot uporabne. 

Tabela 29: Število anketiranih, ki je izbralo določeno strategijo s katero ima največ izkušenj in 

jo subjektivno ocenjuje kot uporabno (f) in njihovi strukturni odstotki (f %) 

Strategije za vodenje razreda 

 
f f % 

Načrtovanje začetka šolskega leta 

 
6 3,3 

Obvladovanje fizičnega prostora  

 
1 0,5 

Oblikovanje pravil in postopkov 

 
21 11,7 
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Vzpostavljanje dobrih odnosov 

med učiteljem in učenci 
27 15,0 

Razvoj sodelovalne oddelčne 

skupnosti 
5 2,8 

Partnerstvo med domom in šolo 

 
7 3,9 

Načrtovanje in izvajanje pouka 

 
13 7,2 

Neverbalni signali 

 
14 7,8 

Uporaba bližine 

 
10 5,5 

Uporaba učenčevega imena 

 
3 1,7 

Zasebno opozorilo 

 
3 1,7 

Jaz sporočila 

 
4 2,2 

Opominjanje na pravila 

 
7 3,9 

Možnost izbire za učenca 

 
11 6,1 

Pohvala primernemu vedenje 

 
12 6,7 

Preusmeritev učenčeve aktivnosti 

 
15 8,3 

Spodbuditev poteka aktivnosti 

 
4 2,2 

Posredovanje dodatnih navodil 

 
5 2,8 

Uporaba humorja 

 
12 6,7 

Skupaj 

 
186 100 

 

Iz preglednice je razvidno, da je bila največkrat izbrana strategija vzpostavljanje dobrih 

odnosov med učiteljem in učenci (15 %), sledi oblikovanje pravil in postopkov (21 %).  

Anketirani so izbrane strategije, s katerimi imajo izkušnje in jih ocenjujejo kot uporabne 

utemeljili. Na podlagi njihovih odgovorov smo oblikovali kategorije. 
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Tabela 30: Število anketiranih, ki je izbralo določeno strategijo s katero ima največ izkušenj in 

jo subjektivno ocenjuje kot uporabno (f), njihovi strukturni odstotki in utemeljitve izbora 

Strategije f f% Utemeljitve izbora 

Oblikovanje pravil in 

postopkov 

5 14,7 

»Pravila omogočijo red.« 

»Pomembna je doslednost učitelja.« 

»Krepiti je potrebno zavedanje o tem kaj je sprejemljivo.«  

»Potrebno je jasno opredeliti pravila.« 

»Spoštovanje pravil, ki so dobro oblikovana in vzpostavljena lajša in v 

veliko primerih sploh omogoča poučevanje.« 

Vzpostavljanje 

dobrih odnosov med 

učiteljem in učencev 
3 8,8 

»Učenci imajo radi, da jim prisluhneš.« 

»Učencu je potrebno dati občutek sprejetosti.« 

»Najpomembnejši se mi zdi odnos med učiteljem in učencem. To je 

osnova za nadaljnje delo.« 

Partnerstvo med 

domom in šolo 
4 11,8 

»Za otroka je pomembno, kakšne informacije o šoli dobi preko staršev.« 

»potrebna je doslednost tudi doma.« 

»Pravil se je potrebno kot učitelj držati in jih izvajati.« 

»Pravila je potrebno utemeljiti tudi staršem.« 

Načrtovanje in 

izvajanje pouka 2 5,9 

»Dobro načrtovano delo pri pouku omogoča učencem lažje dojemanje in 

upoštevanje pravil.« 

»Pravila je potrebno po potrebi prilagoditi.« 

Neverbalni signali 

3 8,8 

»Ni potrebno stalno glasno opozarjanje otrok 

»Učenci imajo radi, da jih ne izpostavljamo preveč pred celim razredom.« 

»Čim manj govorjenja.« 

Uporaba bližine 
2 5,9 

»Bližina pomeni varnost.« 

»Pomemben je občutek varnosti.« 

Uporaba 

učenčevega imena 
1 3,4 

»Ime in kretnja kot hitro opozorilo brez izpostavljanja.« 

 

4 11,8 

»Otroci morajo poznat  meje dovoljenega.« 

»Samoregulacija vedenja.« 

»Znotraj danih pravil, lahko učenec izbira.« 

»Vzgoja za odgovornost.« 

Pohvala 

primernemu 

vedenju 

2 5,9 

»Pozornost damo pozitivnemu vedenju.« 

»Učencu ne damo možnosti, da razvije negativno vedenje.« 

Spodbuditev poteka 

aktivnosti 
1 3,4 

»Zanimivo za učence.« 

Posredovanje 

dodatnih navodil 2 5,9 

»Učencu je potrebno nuditi pomoč, oporo.« 

»Učenci imajo občutek, da so pomembni in opaženi ter da jim je pomoč na 

voljo.« 

Uporaba humorja 

5 14,7 

»Humor razbremeni.« 

» Pri meni osebno ustrezna uporaba humorja najbolj deluje zaradi moje 

osebnosti. S tem pridobim učence in veliko lažje funkcioniram« 

»Preusmeritev napetosti.« 

»Sprostitev, miselni odmor.« 

»Občutek pripadnosti.« 

Skupaj 34 100  
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Največ odgovorov se nanaša na strategiji oblikovanje pravil in postopkov (14,7%) ter uporaba 

humorja (14,7). Anketirani izpostavljajo, da oblikovanje pravil omogoča učinkovito 

poučevanje, pri čemer morajo biti le-ta jasno opredeljena in dobro oblikovana. Omogočajo 

red ter krepijo zavedanje tega, kaj je sprejemljivo in kaj ne. Ob tem je pomembna doslednost 

učitelja. Po drugi strani anketirani menijo, da je lahko uporaba humorja učinkovit način 

sprostitve, preusmerjanja napetosti, »miselni« odmor, ki med učenci krepi občutek 

pripadnosti. 

Anketirani so za oceno lastne uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi disciplinskimi, 

vedenjskimi in drugimi težavami učencev izbirali med odgovori: neuspešno, manj uspešno, 

srednje uspešno, uspešno in zelo uspešno. 

Tabela 31: Število anketiranih, ki je izbralo določeno oceno, s katero ocenjujejo lastno 

uspešnost pri spoprijemanju z različnimi disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami 

učencev (f) in njihovi strukturni odstotki  

Ocena lastne uspešnosti pri spoprijemanju z disciplinskimi 

in drugimi težavami učencev na delo v razredu 
f f% 

1 - neuspešno 0 0 

2 – manj uspešno 1 25,0 

3 – srednje uspešno 15 71,7 

4 – uspešno 43 3,3 

5 – zelo uspešno 2 25,0 

Skupaj 60 100 

Iz tabele je razvidno, da 71,7 % anketirancev meni, da se uspešno spoprijemajo z različnimi 

disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev, 25 % anketirancev ocenjuje, da se z 

njimi srednje spoprijema uspešno, 3,3 % pa zelo uspešno. Noben anketiranec ni mnenja, da 

se z vedenjskimi in drugimi težavami učencev manj uspešno ali celo neuspešno spoprijema. 

Tabela 32:  Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

moškimi in ženskami v subjektivni oceni uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi 

disciplinskimi težavami ter obravnavanju vedenjskih in drugih problemov učencev  

Ocena uspešnosti pri spoprijemanju z 

disciplinskimi in drugimi težavami učencev  

Mann-Whitey U  p  

252,000 0,471 
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Tabela 33: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno delovno dobo v subjektivni oceni uspešnosti pri spoprijemanju z 

različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanju vedenjskih in drugih problemov učencev 

Ocena uspešnosti pri spoprijemanju z 

disciplinskimi in drugimi težavami učencev  

Kruskal-Wallis  P 

7,954 0,093 

 

Tabela 34: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno najvišjo doseženo izobrazbo v subjektivni oceni uspešnosti pri 

spoprijemanju z različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanju vedenjskih in drugih 

problemov učencev 

Ocena uspešnosti pri spoprijemanju z 

disciplinskimi in drugimi težavami učencev  

Kruskal-Wallis  P 

3,650 0,302 

 

Tabela 35: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi ki so bili v šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki v 

subjektivni oceni uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi disciplinskimi težavami ter 

obravnavanju vedenjskih in drugih problemov učencev 

Ocena uspešnosti pri spoprijemanju z 

disciplinskimi in drugimi težavami učencev  

Mann-Whitey U  P 

537,000 0,048* 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 

Razlike v subjektivni oceni uspešnosti pri spoprijemanju z različnimi disciplinskimi težavami 

ter obravnavanju vedenjskih in drugih problemov učencev so statistično pomembne samo 

med anketiranci, ki so bili  v šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki. 

Razredniki v veliki večini ocenjujejo, da se  z disciplinskimi težavami spoprijemajo uspešno, 

nekaj jih meni, da celo zelo uspešno, medtem ko se učitelji, ki niso bili razredniki za takšno 

oceno niso odločili. V primerjavi z razredniki je tudi več takih, ki spoprijemanje z 

disciplinskimi težavami ocenjujejo kot srednje uspešno. 
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2.5.5 PROFESIONALNI RAZVOJ 

 

Zanimalo nas je, kateri dejavniki so, po mnenju anketiranih pomembni za profesionalni 

razvoj na področju vodenja razreda ter katera so, po njihovem mnenju dodatna znanja, ki bi 

jih morali pridobiti za uspešnejše vodenje razreda. Raziskali smo tudi njihovo zadovoljstvo s 

svojo odločitvijo za ta poklic ter ali obstajajo statistično pomembne razlike v oceni 

zadovoljstva z odločitvijo za poklic glede na spol, leta delovne dobe, najvišjo doseženo 

izobrazbo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter glede na to, ali  so bili v šolskem letu 

2015/16 razredniki ali ne. 

Anketirani so za oceno pomembnosti nekaterih dejavnikov za profesionalni razvoj na 

področju vodenja razreda, izbirali med odgovori: 1-nepomembno, 2-manj pomembno, 3-

srednje pomembno, 4-pomembno, in 5-zelo pomembno. 

Tabela 36: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f%) s katerimi 

anketirani ocenjujejo pomembnost nekaterih dejavnikov za profesionalni razvoj na področju 

vodenja razreda, aritmetične sredine in standardni odkloni  

Dejavniki 

profesionalnega 

razvoja 

1. 

nepomem. 

2 – manj 

pomembno 

3 – srednje 

pomembno 

4 - 

pomembno 

5 – zelo 

pomembno 

Skupaj 𝑥 

SD 

Začetno poklicno 

izobraževanje 

 

1 1,6 8 12,9 34 54,9 6 9,7 13 21,0 62 100 
3,35 

1,010 

Strokovna literatura 

 

 

 

0 0 1 1,6 18 29,0 37 59,7 6 9,7 62 100 
3,77 

0,638 

Seminarji, programi 

nadaljnjega 

izobraževanja 

0 0 1 1,6 17 27,4 32 51,6 12 19,4 62 100 
3,89 

0,727 

Mentorstvo učitelju 

pripravniku ali 

študentu na praksi 

0 0 3 4,9 28 45,9 24 39,3 6 9,8 61 100 
3,54 

0,743 

Hospitacije in analize 1 1,6 6 9,8 30 49,2 20 32,8 4 6,6 61 100 3,33 
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hospitacij 

 

0,811 

Podiplomski študij 

 

 

4 6,8 15 25,4 31 52,5 5 8,5 4 6,8 59 100 
2,83 

0,931 

Stalna in sprotna 

analiza opravljenega 

pedagoškega dela 

0 0 0 0 11 18,0 31 50,8 19 31,1 61 100 
4,13 

0,695 

Izmenjava strokovnih 

mnenj in idej s kolegi 

 

0 0 0 0 1 1,6 21 34,4 39 63,9 61 100 
4,62 

0,522 

Klima na šoli ter 

odnosi s sodelavci 

 

0 0 0 0 3 4,9 17 27,9 41 67,2 61 100 
4,62 

0,582 

Drugo 

 

 

1 1,6 1 1,6 17 27,4 8 12,9 1 1,6 28 100 
3,25 

0,752 

Anketirani kot najpomembnejši dejavnik za profesionalni razvoj na področju vodenja razreda 

ocenjujejo klimo na šoli ter odnose s sodelavci (𝑥= = 4,62). Med njimi jih 67,2 % meni,da je ta 

dejavnik zelo pomemben, 27,9 % anketirancev ga opredeljuje kot pomembnega, 4,9 % pa kot 

srednje pomembnega. Visoko je ocenjena tudi izmenjava strokovnih mnenj in idej s kolegi 

(𝑥= = 4,62), 39 % anketirancev je mnenja, da je ta dejavnik zelo pomemben, 34,3 %, da je  

pomemben in 1,6%, da je srednje pomemben. Podobno ocenjujejo tudi stalno in sprotno 

analizo opravljenega pedagoškega dela (𝑥 =4,13). Ta dejavnik 31,1 % anketirancev ocenjuje 

kot zelo pomembnega, 50,8 % je mnenja, da je pomemben, 18 % pa srednje pomemben za 

profesionalni razvoj na področju vodenja razreda. Najnižje povprečne ocene pomembnosti 

imajo podiplomski študij (𝑥= 2,83), hospitacije (ravnatelja, drugih učiteljev) in analize 

hospitacij (𝑥= 3,33) ter začetno poklicno izobraževanje - študij na fakulteti (𝑥= 3,35). To so 

tudi edini trije dejavniki, ki so prejeli tudi oceno nepomembno. 

Tudi Valenčič-Zuljan poudarja, da se poleg kakovostnega izobraževanja na fakulteti vse bolj 

izpostavlja pomen učiteljevega nadaljnjega poklicnega delovanja ter možnosti njegovega 

profesionalnega razvoja (Valenčič-Zuljan, 2001, 2009). Stari princip in model izobraževanja in 

usposabljanja strokovnjakov, ki temelji na deklarativnemu znanju, pridobljenem v šoli oz. na 
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fakulteti, se umika novemu reflektivnemu modelu, v katerem so namesto deklarativnega 

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

(Cvetek, 2004).  

Anketirani so za oceno pomembnosti pridobivanja dodatnih znanj za vodenje razreda, izbirali 

med odgovori: 1-nepomembno, 2-manj pomembno, 3-srednje pomembno, 4-pomembno, in 

5-zelo pomembno. 

Tabela 37: Frekvenčna porazdelitev ocen (f) in njihovih strukturnih odstotkov (f%) s katerimi 

anketirani ocenjujejo pomembnost pridobivanja dodatnih znanj za vodenje razreda, 

aritmetične sredine in standardni odkloni  

Dodatna znanja 1. 

nepomem. 

2 – manj 

pomembno 

3 – srednje 

pomembno 

4 - 

pomembno 

5 – zelo 

pomembno 

Skupaj 𝑥 

SD 

Strokovne novosti na 

področju spec. In reh. 

pedagogike 

0 0 3 4,8 6 9,7 30 48,4 23 37,1 62 100 
4,18 

0,800 

Didaktično-metodična 

znanja 

 

0 0 1 1,6 13 21,0 29 46,0 19 30,6 62 100 
4,04 

0,765 

Psihološka znanja 

 

 

0 0 0 0 7 11,3 27 43,5 28 45,2 62 100 
4,34 

0,676 

Pedagoška znanja 

 

 

0 0 0 0 8 13,1 39 63,9 14 23,0 61 100 
4,10 

0,597 

Spoprijemanje z 

vzgojno problematiko 

 

0 0 0 0 3 4,8 27 43,5 32 51,6 62 100 
4,47 

0,593 

Komunikacijske 

spretnosti 
0 0 0 0 6 9,7 32 51,6 24 38,7 62 100 

4,29 

0,637 

Vodenje oddelka 

 

 

0 0 1 1,6 9 14,5 36 58,1 16 25,8 62 100 
4,08 

0,685 

Najvišje povprečne ocene pomembnosti za uspešnejše vodenje razreda so anketiranci 

namenili pridobivanju dodatnih znanj za spoprijemanje z vzgojno problematiko (𝑥= 4,47), 
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51,6 % anketiranih ocenjuje, da je pridobivanje tovrstnih znanj zelo pomembno, 43,5 % jih 

meni, da je pomembno, 4,8 % pa, da je pomembno. Anketiranci so visoko ocenili tudi pomen 

pridobivanja dodatnih psiholoških znanj (𝑥= 4,34), kot zelo pomembna jih opredeljuje 45,2 % 

anketirancev, malo manj (43,5 %) jih ocenjuje kot pomembna ter 11,3% kot srednje 

pomembna. Pridobivanje dodatnih znanj s področja komunikacijskih spretnosti je prav tako 

dobilo visoke ocene pomembnosti (𝑥= 4,29), 38,7 % anketirancev je mnenja, da je 

pridobivanje dodatnih znanj s tega področja zelo pomembno, 51,6 jih ocenjuje, da je to 

pomembno, 9,7 % pa srednje pomembno za uspešnejše vodenje razreda. Dodatna znanja s 

področja vodenja razreda kot zelo pomembna ocenjuje 25,8 % anketirancev, največ (58,1 %) 

jih ocenjuje kot pomembna, 14,5 % kot srednje pomembna ter 1,6 % kot manj pomembna. 

Anketirancem se pridobivanje dodatnih znanj na nobenem od navedenih področij ne zdi 

nepomembno. 

Različne raziskave so potrdile, da se z leti delovne dobe zmanjša učiteljevo razmišljanje o 

lastni vlogi in poveča njegovo razmišljanje o samem pouku. Pri tem je posebej zanimivo, da 

se učiteljevo razmišljanje o tistih profesionalnih nalogah, ki so povezane z vprašanjem 

discipline, ne spreminja z leti profesionalnega razvoja (Veenman, 1984, Furlong in Maynard, 

1995, po Valenčič-Zuljan, 2012). Tudi Remšak (2004, po Brenčič, 2011) poudarja, da se 

učitelji ne čutijo dovolj usposobljeni za reševanje disciplinskih problemov in izražajo 

zanimanje za dodatna znanja s tega področja. 

Anketirani so za oceno zadovoljstva z odločitvijo za poklic, izbirali med odgovori: 1-

nezadovoljen, 2-manj zadovoljen, 3-srednje zadovoljen, 4-zadovoljen, in 5-zelo zadovoljen. 

Tabela 38: Število anketiranih, ki je izbralo določeno oceno, s katero ocenjujejo zadovoljstvo 

z odločitvijo za poklic (f) in njihovi strukturni odstotki  

Ocena zadovoljstva z odločitvijo za poklic f f% 

1 – nezadovoljen 0 0 

2 – manjzadovoljen 0 0 

3 – srednje zadovoljen 11 18,0 

4 – zadovoljen 29 47,5 

5 – zelo zadovoljen 21 34,4 

Skupaj 61 100 
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Večina anketiranih ne obžaluje svoje odločitve za poklic. Največ  (47,5 %) jih je s svojo 

odločitvijo zadovoljnih, 34,4% jih je z njo zelo zadovoljnih ter 18,0 % srednje zadovoljnih. 

Med anketiranci ni manj zadovoljnih in nezadovoljnih z odločitvijo za opravljanje tega 

poklica. 

Tabela 39: Izid Mann-Whitney U preizkusa statistične pomembnosti razlik med anketiranimi 

moškimi in ženskami v subjektivni oceni zadovoljstva z odločitvijo za poklic  

Ocena zadovoljstva z odločitvijo za poklic  Mann-Whitey U  p 

439,000 0,000* 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 

Tabela 40: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno delovno dobo v subjektivni oceni zadovoljstva z odločitvijo za poklic  

Ocena zadovoljstva z odločitvijo za poklic  Kruskal-Wallis  p 

8,553 0,073 

 

Tabela 41: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi z različno najvišjo doseženo izobrazbov subjektivni oceni zadovoljstva z 

odločitvijo za poklic 

Ocena zadovoljstva z odločitvijo za poklic  Kruskal-Wallis  p 

4,658 0,199 

 

Tabela 42: Izid Kruskal-Wallisovega preizkusa statistične pomembnosti razlik med 

anketiranimi ki so bili v šolskem letu 2015/16 razredniki in tistimi, ki niso bili razredniki v 

subjektivni oceni zadovoljstva z odločitvijo za poklic 

Ocena zadovoljstva z odločitvijo za poklic  Mann-Whitey U  p 

677,500 0,000* 

Legenda: *razlika je statistično pomembna na ravni p < 0,05 
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Razlike v ocenjevanju zadovoljstva z odločitvijo za poklic so statistično pomembne glede na 

spol anketirancev ter med tistimi anketiranci, ki so v šolskem letu bili razredniki in tistimi, ki 

niso bili razredniki. Ocene zadovoljstva so med moškimi anketiranci porazdeljene med 

srednje zadovoljen in zadovoljen, medtem ko so med ženskami porazdeljene med zelo 

zadovoljna in zadovoljna.  

Anketirani so svoje ocene zadovoljstva z odločitvijo za opravljanje poklica utemeljili. Na 

podlagi njihovih odgovorov smo oblikovali kategorije. 

Tabela 43: Število anketiranih, katerih odgovori so vključeni v oblikovane kategorije (f), 

njihovi strukturni odstotki in tipični odgovori. 

Utemeljitev ocene zadovoljstva z 

odločitvijo za opravljanje poklica 

f f % Tipični odgovori 

Veselje, ljubezen do dela 13 21,0 »Delo me veseli.« 

»Veseli me delo s populacijo otrok.« 

»V tem poklicu uživam.« 

»To je poklic, ki ga rada opravljam.« 

Osebna in poklicna izpolnitev 6 9,7 »Delo me izpolnjuje.« 

Izziv 2 3,2 »Delo mi predstavlja izziv.« 

Delo me oblikuje in daje možnost 

osebne in poklicne rasti.« 

Delo je bila moja želja  2 3,2 »To sem si vedno želela delati.« 

Razvoj, napredek učencev 2 3,2 »Prispevam svoj delež k razvoju 

otrok.« 

»Veseli opazovanje napredka 

učencev.« 

Pomanjkanje priznanja 3 4,8 »Manjka priznanje s strani vodstva, 

da  delamo dobro in je naše delo 

pomembno.« 

»Dobim premalo pozitivnih informacij 

o svojem delu.« 

Drugo 4 6,5 »Dobra služba z vzponi in padci kot 

vsaka.« 

»To je moje delo in hobi.« 

Učenci me učijo, kaj je v življenju res 

pomembno.« 

Ne zmorem pustiti dela v službi.« 

Skupaj 32 51,6  
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Iz tabele je razvidno, da vprašani svojo oceno zadovoljstva z odločitvijo za opravljanje tega 

poklica najpogosteje utemeljujejo z veseljem, ljubeznijo do dela (21%). 9,7% vprašanih delo 

predstavlja osebno in poklicno izpolnitev. 
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ZAKLJUČEK 

 

Namen diplomskega dela je bilo raziskati, kako specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki delajo 

v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, ocenjujejo 

lastno usposobljenost za vodenje razreda. Pri tem nas je še posebej zanimalo, kako uspešno 

se spoprijemajo z izzivi v razredu, predvsem na področju usmerjanja vedenja učencev z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju.  

Zanimalo nas je, katero temeljno področje kompetenc sodobnega učitelja je po mnenju 

vprašanih najpomembnejše. Navedli smo pet področij kompetenc, ki so jih opredelili v okviru 

projekta partnerstvo fakultet in šol (2004/2005) (Peklaj idr., 2006,) ter ugotovili, da specialni 

in rehabilitacijski pedagogi vključeni v raziskavo ocenjujejo, da je v skupini temeljnih področji 

kompetenc, najpomembnejše področje učinkovito  poučevanje (načrtovanje, izvajanje, 

vrednotenje učnega procesa) (𝑥= 2,21). Pomembnost tega področja so najvišje ocenili 

učitelji, ki imajo od 6 do 10 let delovne dobe. Področje, ki mu sledi je vseživljenjsko učenje 

(motivacija in učenje strategij za vseživljenjsko učenje) (𝑥=2,73), na tretjem mestu je vodenje 

in komunikacija (vodenje razreda, oddelčne skupnosti) (𝑥=3,10), na četrtem preverjanje in 

ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev (𝑥=3,52), na petem mestu pa širše 

profesionalne kompetence (lasten profesionalni razvoj, sodelovanje) (𝒙=3,56).  

Ugotovili smo, da  je področje vodenje in komunikacija kot najpomembnejše v skupini 

temeljnih kompetenc sodobnega učitelja, opredelilo najmanj vprašanih - le 4,2 %. Za največ 

vprašanih je bilo to področje tretja izbira (27%). Moški so ga pogosteje ocenili kot 

najpomembnejše, pri ocenjevanju  se za razliko od žensk niso odločali za tretjo in četrto 

izbiro.  

Vidimo lahko, da se zdi specialnim in rehabilitacijskim pedagogom pomembno, »da ima 

učitelj različne spretnosti (kompetence), na podlagi katerih učence usmerja k doseganju 

spoznavnih, metaspoznavnih, čustvenih, motivacijskih in socialnih učnih ciljev«. (Puklek 

Levpušček, Zupančič, 2009, str.113) Ob tem pa se zavedajo tudi, da učiteljevo delo v razredu 

ni povezano zgolj s poučevanjem, pač pa tudi z zagotavljanjem ustreznega psihološkega 

okolja, saj so ugodni socialni odnosi eden izmed pogojev za kakovostno učenje. 
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Vzpostavljanje ugodnih medosebnih odnosov pa je odvisno od dobre, ustrezne komunikacije 

med učiteljem in učenci (Pekljaj, idr., 2009). Kompetentnost učitelja se tako vse bolj kaže 

tudi v njegovih spretnostih vodenja in komuniciranja (Peklaj, 2006, po Peklaj idr., 2009).  

Zanimalo nas je tudi katere lastnosti in kompetence sodobnega učitelja so po mnenju 

specialnih in rehabilitacijskih pedagogov, pomembne za vodenje razreda. Največ specialnih 

in rehabilitacijskih pedagogov vključenih v raziskavo je najvišje ocenilo kompetenco 

učinkovito komuniciranje z učenci (𝑥= 4,90). Podobno so ocenili tudi pomembnost 

oblikovanja jasnih pravil (𝑥= 4,89) ter pomembnost vzpostavljanja pozitivnih odnosov z 

učenci (𝑥 = 4,84). To kompetenco je večina vprašanih ocenila kot zelo pomembno, pri čemer 

so jo ženske v povprečju ocenjevale višje kot moški. V skupini vprašanih, ki imajo do 5 let 

delovne dobe, je bila razpršenost ocen večja, kot pri ostalih skupinah. Tudi Pšunder (2004) 

izpostavlja pomen učiteljeve učinkovite komunikacije z učenci kot dejavnik, ki bistveno vpliva 

na oblikovanje dobrih medosebnih odnosov v razredu. 

Omenjenim kompetencam sledijo kompetence kakovostno poučevanje učitelja (𝑥 = 4,70), 

ohranjanje discipline v razredu (𝑥= 4,66), dobra pripravljenost učitelja (𝑥 = 4,66), oblikovanje 

spodbudnega učnega okolja (𝑥 = 4,65), reševanje konfliktov (𝑥= 4,51) ter individualiziranje 

dela s posameznimi učenci (𝑥 = 4,41). Ob tem večina anketirancev ocenjuje, da ima dobro 

razvite kompetence za vodenje razreda (63,9%), 18 % jih meni, da jih ima srednje dobro 

razvite, 16,4 % zelo dobro razvite, 1,6 % slabo razvite, nihče pa ni mnenja, da ima te 

kompetence zelo slabo razvite. Razvitost lastnih kompetenc najvišje ocenjujejo specialni in 

rehabilitacijski pedagogi, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe, v skupinah vprašanih, ki imajo 

do 5 let delovne dobe ter od 6  do 10 let delovne dobe so ocene razpršene med srednje dobro in 

dobro.  

V povezavi z vodenjem razreda nas je zanimalo tudi, kateri je prevladujoči stil vodenja ali 

kombinacija stilov vodenja pri specialnih in rehabilitacijskih pedagogih. Največ se jih je 

odločilo za demokratični stil vodenja (48,8 %), na drugem mestu je kombinacija 

demokratičnega in avtoritarnega stila vodenja (24,2%), na tretjem pa avtoritarni stil vodenja 

(21,0 %). Ob tem je zanimivo, da Bluestein (1997) poudarja, da je avtoritaren stil vodenja 

verjetno še danes najbolj poznan način interakcije med odraslim in otroki ter opozarja da 

učitelji pogosto izkazujejo gospodovalen odnos, ne da bi se tega sploh zavedali.  
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Rezultati različnih študij kažejo, da porabi učitelj približno polovico vsega časa v razredu za 

pripravo učencev na pouk ter za obravnavanje in spoprijemanje z različnimi vedenjskimi in 

drugimi problemi učencev (Gump, 1967; Wragg, 1984 po Peklaj idr., 2009). Menimo, da to 

velja tudi za specialne in rehabilitacijske pedagoge, ki delajo v osnovnih šolah s prilagojenim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom, saj so pri učencih z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju težave s socialnim prilagajanjem še pogostejše (Novljan, 1997). 

Pri ocenjevanju vpliva, ki ga ima spoprijemanje z različnimi disciplinskimi težavami na delo v 

razredu, je 47,5 % specialnih in rehabilitacijskih pedagogov vključenih v raziskavo ocenilo, da 

ima le-to  velik vpliv na delo v razredu, 26,2 % jih meni, da je ta vpliv zelo velik, 24,6 %, da je 

srednje velik ter 1,6 %, da je majhen. Med anketiranci nihče ne pripisuje spoprijemanju z 

disciplinskimi in drugimi težavami učencev zelo majhen vpliv na delo v razredu. Med vsemi 

skupinami vprašanih, pripisujejo ukvarjanju z disciplinskimi in drugimi težavami učencev 

največji vpliv specialni in rehabilitacijski pedagogi, ki imajo od 21 do 30 let delovne dobe ter 

tisti s končano višjo šolo, najmanjšega pa učitelji z delovno dobo od 11 do 20 let.  

Pomembno je izpostaviti, da nobeno posebno vedenje ni samo po sebi odklonsko ali 

nenormalno ter ga je težko ovrednotiti kot moteče, ne da bi upoštevali njegove okoliščine – 

pozitivno ali negativno vrednost dobi vedno v času in socialnem okolju, v katerem se nahaja 

(Brenčič, 2011). Okolje je torej tisto, ki določeno vedenje zaznava kot pozitivno ali negativno, 

ga primerja z večinskimi vzorci vedenja, vrednostno presodi ter se nanj tudi odzove. V šoli so 

tako učitelji tisti, ki najpogosteje ocenjujejo vedenje učencev (Brenčič, 2011)  Te vloge bi se 

učitelji morali bolj zavedati ter prevzeti odgovornost, ki jo prinaša.  Remšak (2004, po 

Brenčič, 2011) pri tem poudarja, da se učitelji ne čutijo dovolj usposobljeni za reševanje 

disciplinskih problemov in izražajo zanimanje za dodatna znanja s tega področja.  

Zanimivo je, da kljub temu ter z ozirom, da 26,2 % vprašanih ocenjuje vpliv reševanja 

disciplinskih in drugih problemov kot zelo velik,  večina specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov vključenih v raziskavo vseeno meni, da se uspešno spoprijema z različnimi 

disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi težavami učencev (71,7 %), 25 % vprašanih ocenjuje, 

da se z njimi spoprijema srednje uspešno, 3,3 % pa zelo uspešno. Pomenljivo je tudi, da 

noben anketiranec ni mnenja, da se z vedenjskimi in drugimi težavami učencev manj 
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uspešno ali celo neuspešno spoprijema. Svoj uspeh pri tem učitelji, ki so bili v šolskem letu 

2015/16 razredniki ocenjujejo višje, v primerjavi s tistimi, ki niso bili razredniki. 

Učitelj si lahko pri vodenju razreda pomaga z različnimi strategijami in pristopi. Različne 

raziskave (Brophy in Evertson, 1976; Kounin, 1970 po Pšunder, 2006) izpostavljajo, da 

disciplinskih problemov ni mogoče obvladovati le z ukrepanjem, ko so se ti že pojavili ter 

dajejo  vse večji poudarek preventivnim in proaktivnim strategijam, ki jih učitelj uporablja, ko 

želi zmanjšati pojavljanje neprimernega vedenja (Pšunder, 2011). Kroflič (2011b) navaja 

naslednje ravnine disciplinskih pristopov: dejavniki preventivne discipline (izpostavlja pomen 

doživljanja pozitivnih medosebnih odnosov ter učiteljevo pripravo na učni proces, 

organizacijo, vodenje in upravljanje razreda), dejavniki korektivne discipline (temelji na 

načelu najmanjše stopnje posredovanja oz. na ideji t.i. disciplinskega kontinuuma) ter 

dejavniki podporne discipline (vzpostavljanje tistih mehanizmov, ki učencem omogočajo 

zadovoljevanje tistih potreb, ki jih v primeru, ko so nezadovoljene, pogosto silijo v moteče 

vedenje).  

Specialni in rehabilitacijski pedagogi, vključeni v raziskavo ocenjujejo kot daleč najbolj 

uporabno preventivno strategijo za uspešno vodenje razreda, vzpostavljanje dobrih odnosov 

med učiteljem in učenci (vedenje in odnos učitelja; besedna in nebesedna komunikacija) (𝑥= 

4,80). Visoke ocene uporabnosti  so anketiranci dodelili tudi oblikovanju pravil in postopkov  

(pričakovanja o zaželenem in nezaželenem vedenju učencev) (𝑥= 4,49), tako jih meni 59,0% 

ter načrtovanju in izvajanju pouka (upoštevanje učenčevih potreb, fleksibilna uporaba učnih 

metod in oblik) (𝑥= 4,41). Med reaktivnimi strategijami ob pojavu neprimernega vedenja so 

dodelili najvišje ocene uporabnosti neverbalnim signalom (usmerjanje pogleda, sprememba 

obrazne mimike, kretnja,… kot opozorilo neprimernega vedenja) (𝑥= 4,34), primerni uporabi 

humorja (preusmerjanje vedenja učenca, razbremenitev napetosti) (𝑥= 4,24) ter zasebnemu 

opozorilu (tiho izrečenemu, kratkemu in jedrnatemu opozorilo) (𝑥= 4,23). 

Mnogi avtorji se strinjajo, da je izbor ustreznega disciplinskega pristopa izjemnega pomena. 

Pomembno prispeva k učenčevemu moralnemu razvoju in sicer lahko vpliva na to, ali bo 

sposoben predvidevanja in sprejemanja posledic lastnega vedenja, in na to ali bo sposoben 

najti ravnotežje med lastnimi pravicami in dolžnostmi ter med pravicami drugih (Peček Čuk, 

Lesar, 2011). Kljub temu pa Pšunder (2004) poudarja, da ni mogoče govoriti o univerzalno 
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učinkovitem pristopu k razredni disciplini. Med primerjanjem različnih pristopov torej ne 

moremo določiti tistega, ki je najbolj učinkovit pri delu z različnimi učenci in v različnih 

okoliščinah. Pri tem je posebej zanimivo, da se učiteljevo razmišljanje o tistih profesionalnih 

nalogah, ki so povezane z vprašanjem discipline, ne spreminja z leti profesionalnega razvoja 

(Veenman, 1984, Furlong in Maynard, 1995, po Valenčič-Zuljan, 2012). Učiteljev disciplinski 

pristop je tako tesno povezan s stopnjo učiteljevega profesionalnega razvoja , z njegovimi 

izkušnjami in samozaupanjem. Njegov način odzivanja na neprimerno vedenje učencev pa 

lahko nazaduje, ne glede na stopnjo profesionalnega razvoja predvsem takrat, ko učitelj 

situacijo zaznava kot zelo stresno (Pšunder, 2004). 

Specialni in rehabilitacijski pedagogi vključeni v raziskavo kot najpomembnejši dejavnik za 

profesionalni razvoj na področju vodenja razreda ocenjujejo klimo na šoli ter odnose s 

sodelavci (𝑥= = 4,62), sledi izmenjava strokovnih mnenj in idej s kolegi (𝑥= = 4,62) ter stalna 

in sprotna analiza opravljenega pedagoškega dela (𝑥 =4,13). Najnižje ocenjujejo 

pomembnost podiplomskega študija (𝑥= 2,83), hospitacij (ravnatelja, drugih učiteljev) (𝑥= 

3,33) ter začetnega poklicnega izobraževanja - študij na fakulteti (𝑥= 3,35).  

Tudi Valenčič-Zuljan poleg kakovostnega izobraževanja na fakulteti vse bolj izpostavlja 

pomen učiteljevega nadaljnjega poklicnega delovanja ter možnosti njegovega 

profesionalnega razvoja (Valenčič-Zuljan, 2001, 2009). Model izobraževanja in usposabljanja 

strokovnjakov, ki temelji na deklarativnemu znanju, pridobljenem v šoli oz. na fakulteti je 

preživet, umika se novemu reflektivnemu modelu, ki v ospredje postavlja kompetence, le-te 

pa je mogoče v celoti pridobiti le skozi konkretno izkušnjo (Cvetek, 2004).  

Kljub neštetim izzivom,  s katerimi se specialni in rehabilitacijski pedagogi srečujejo, je naša 

raziskava pokazala, da svoje odločitve za opravljanje tega poklica ne obžalujejo. Največ  (47,5 

%) jih je s svojo odločitvijo zadovoljnih, približno tretjina, kar 34,4% jih je z njo zelo 

zadovoljnih ter 18,0 % srednje zadovoljnih. Med vprašanimi ni bilo nikogar, ki bi bil s svojo 

poklicno odločitvijo manj zadovoljen ali nezadovoljen.  

Za nadaljnje raziskave bi bilo zanimivo podrobneje raziskati povezanost profesionalnega 

razvoja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov s kompetencami za vodenje razreda. Že 

naša raziskava je pokazala razlike v oceni razvitosti lastnih kompetenc za vodenje razreda ter 
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v doživljanju vpliva, ki ga ima ukvarjanje z disciplino pri specialnih pedagogih v različnih 

obdobjih svoje profesionalne poti. 

Podrobneje bi lahko opredelili tudi katera so tista vedenja, ki jih specialni in rehabilitacijski 

pedagogi v osnovni šoli s prilagojenim programom doživljajo kot najbolj moteča. Naša 

raziskava je pokazala, da specialni in rehabilitacijski pedagogi ocenjujejo vpliv, ki ga ima 

ukvarjanje z disciplino v razredu, kot pomemben. Ob tem bi bilo zanimivo tudi raziskati 

njihova pojmovanja in pričakovanja v zvezi s primernim vedenjem ter odvisnost le-teh s 

profesionalnim razvojem.  

Vemo, da je poklic učitelja doživel v zadnjem obdobju velike spremembe, mnoge med temi v 

srž zadevajo odnos med učiteljem in učenci. Vse bolj se odmikamo, vsaj na načelni ravni, od 

avtoritativne vloge učitelja ter pozdravljamo in sprejemamo drugačno, bolj demokratično 

vlogo. Na te spremembe se vsak posameznik prilagaja različno, dejstvo pa je, da so 

pričakovanja visoka. Prav zato bi bilo zanimivo raziskati vpliv, ki ga ima predstava dobrega 

vodje, na oceno lastnega dela specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v razredu.  
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http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/PP_z_NIS.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_racunalnisko_opismenjevanje.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_racunalnisko_opismenjevanje.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/programi/ucni_nacrti/pp_nis_socialno_ucenje.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Programske_smernice_za_delo_ouz_in_os.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_drugo/Programske_smernice_za_delo_ouz_in_os.pdf
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PRILOGE 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

moje ime je Maja Černe in zaključujem študij Specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 
Ljubljani. Pripravljam diplomsko delo, v katerem me zanimajo stališča specialnih in rehabilitacijskih pedagogov 
ter drugih učiteljev, ki poučujejo v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom o lastni 
usposobljenosti za vodenje razreda. Na Vas se obračam s prošnjo, da rešite vprašalnik, ki je pred vami. 
Odgovori so anonimni in bodo služili izključno v raziskovalne namene. 

Za sodelovanje in pomoč se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 

1. Spol:         moški     ženski 
 

2. Leta delovne dobe: 
a) Do 5 let 
b) Od 6 do 10 let 
c) Od 11 do 20 let 
d) Od 21 do 30 let 
e) 31 let in več 

 
3. Kakšna je vaša najvišja dosežena izobrazba? 

a) višja šola 
b) univerzitetna izobrazba 
c) strokovni magisterij 
d) drugo ____________________ 

 
4. Kateri je vaš pridobljen naziv? 

a) brez naziva 
b) mentor 
c) svetovalec  
d) svetnik 

 
5. Ali ste bili v šolskem letu 2015/16 razrednik oddelka? 

DA       NE 
 
6. V tabeli so navedena temeljna področja kompetenc sodobnega učitelja. S številkami od 1 do 5 označite, 

kako pomembno se Vam zdi posamezno področje kompetenc. S številko 1 označite NAJPOMEMBNEJŠE 
področje, s številko 5 pa NAJMANJ POMEMBNO področje. 

 

Učinkovito poučevanje (načrtovanje, izvajanje, vrednotenje učnega procesa)  

Vseživljenjsko učenje (motivacija in učenje strategij za vseživljenjsko učenje)  

Vodenje in komunikacija (vodenje razreda, oddelčne skupnosti)  

Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev  

Širše profesionalne kompetence (lasten profesionalni razvoj, sodelovanje)  
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7. Ocenite pomembnost spodaj navedenih lastnosti in kompetenc učitelja za vodenje razreda? 
 
5- zelo pomembna        4- pomembna       3- srednje pomembna        2- manj pomembna        1- nepomembna  

učinkovito komuniciranje z učenci 1      2      3      4      5 

vzpostavljanje pozitivnih odnosov z učenci 1      2      3      4      5 

oblikovanje spodbudnega učnega okolja 1      2      3      4      5 

oblikovanje jasnih pravil 1      2      3      4      5 

ohranjanje discipline v razredu 1      2      3      4      5 

reševanje konfliktov 1      2      3      4      5 

individualiziranje dela s posameznimi učenci 1      2      3      4      5 

dobra pripravljenost učitelja 1      2      3      4      5 

kakovostno poučevanje učitelja 1      2      3      4      5 

 
8. Kako dobro imate po svojem mnenju razvite kompetence za uspešno vodenje razreda? 

 
a) Zelo dobro 
b) Dobro 
c) Srednje dobro 
d) Slabo 
e) Zelo slabo 

9. Kateri način vodenja, je po vaših izkušnjah najbolj učinkovit (demokratični, avtoritarni, permisivni)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

10. Kolikšen vpliv ima spoprijemanje z različnimi disciplinskimi težavami ter obravnavanje vedenjskih in 
drugih problemov učencev na vaše delo v razredu. 
 
a) zelo velik vpliv 
b)  velik vpliv 
c) srednje velik vpliv 
d) majhen vpliv 
e) zelo majhen vpliv 

 
11. Obkrožite, v kolikšni meri se Vam zdijo naslednje strategije in pristopi uporabni za uspešno vodenje 

razreda ter usmerjanje vedenja učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

5-zelo uporabno 4-uporabno     3-srednje uporabno     2-malo uporabno       1-zelo malo uporabno 

PREVENTIVNE IN PROAKTIVNE STRATEGIJE ZA ZMANJŠANJE POJAVLJANJA NEPRIMERNEGA VEDENJA TER 
USTVARJANJE SPODBUDNEGA, VARNEGA, POZITIVNEGA OKOLJA 

1. Načrtovanje začetka šolskega leta  (pozitiven prvi vtis, ki ga učitelj naredi na 
učence). 

 

1      2      3      4      5 

2. Obvladovanje fizičnega prostora (urejanje razreda, razporeditev pohištva, 
sedežni red…). 

1      2      3      4      5 

3. Oblikovanje pravil in postopkov  (pričakovanja o zaželenem in nezaželenem 
vedenju učencev). 

1      2      3      4      5 

4. Vzpostavljanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci (vedenje in odnos 
učitelja; besedna in nebesedna komunikacija). 

1      2      3      4      5 

5. Razvoj sodelovalne oddelčne skupnosti (možnost in priložnost avtonomnega 
delovanja v okviru postavljenih meja, sodelovanja, skupnega sprejemanja 
odločitev, izražanja mnenj in idej). 

1      2      3      4      5 
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6. Partnerstvo med domom in šolo (dobri odnosi med učitelji in starši) 1      2      3      4      5 

7. Načrtovanje in izvajanje pouka (upoštevanje učenčevih potreb, fleksibilna 
uporaba metod in oblik). 

1      2      3      4      5 

REAKTIVNE STRATEGIJE OB POJAVU NEPRIMERNEGA VEDENJA 

8. Neverbalni signali (usmerjanje pogleda, sprememba obrazne mimike, 
kretnja,…kot opozorilo na neprimerno vedenje). 

1      2      3      4      5 

9. Uporaba bližine (približanje učencu, dotik roke,rame… kot opozorilo na 
neprimerno vedenje). 

1      2      3      4      5 

10. Uporaba učenčevega imena (pridobivanje pozornosti učenca; v kombinaciji z 
neverbalnimi signali). 

1      2      3      4      5 

11. Zasebno opozorilo (tiho izrečeno, kratko in jedrnato opozorilo). 
 

1      2      3      4      5 

12. Jaz sporočila (izjave učitelja, ki vsebujejo vedenje učenca, njegove učinke na 
druge in občutke drugih ob njegovem vedenju). 

1      2      3      4      5 

13. Opominjanje na pravila (sporočanje razredu, da bo neprimerno vedenje opaženo 
in da bodo pravila dosledno uveljavljena. 

1      2      3      4      5 

14. Možnost izbire za učenca (izbira ali bo z motečim vedenjem prenehal ali pa bo z 
vedenjem nadaljeval in se soočil s posledicami). 

1      2      3      4      5 

15. Pohvala primernemu vedenju (ignoriranje neprimernega vedenja motečega 
učenca ter pohvala vedenja tistih učencev, ki se vedejo primerno). 

1      2      3      4      5 

16. Preusmeritev učenčeve aktivnosti (preusmeritev k drugi aktivnosti ali alternativni 
dejavnosti, ki vodi do začrtanega cilja; ne sme biti razumljena kot nagrada za 
neprimerno vedenje ali način izogibanja nalogi).  

1      2      3      4      5 

17. Spodbuditev poteka aktivnosti (hitrejši prehodi med posameznimi aktivnostmi, 
tekoči potek ure). 

1      2      3      4      5 

18. Posredovanje dodatnih navodil (preverjanje dela in razumevanja navodil pri 
učencih; nudenje potrebne pomoči).  

1      2      3      4      5 

19. Uporaba humorja (preusmerjanje vedenja učenca; razbremenitev  napetosti).  
* Humor mora biti primeren starosti učencev, ter ne sme biti v nikakršnem primerudo učencev posmehljiv. 

1      2      3      4      5 

 
12. Iz zgoraj navedenih strategij in postopkov izberite TRI, ki po vašem mnenju in izkušnjah najbolj vplivajo  

na uspešno vodenje razreda ter usmerjanje vedenja učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Kratko 
jih podkrepite z vašimi konkretnimi izkušnjami. 
 
Izbor zaporednih številk: ____________________ 
 
Utemeljitev:____________________________________________________________________________ 
 

13. Kako uspešno se po svojem mnenju  spoprijemate z različnimi disciplinskimi, vedenjskimi in drugimi 
težavami učencev v razredu. 
 
a) Zelo uspešno 
b) Uspešno 
c) Srednje uspešno 
d) Manj uspešno 
e) Neuspešno 

 
14. Ocenite v kolikšni meri so spodaj našteti dejavniki pomembni za Vaš profesionalni razvoj na področju 

vodenja razreda. 

5- zelo pomembno      4- pomembno     3- srednje pomembno      2- manj pomembno      1- nepomembno  

Začetno poklicno izobraževanje (študij na fakulteti) 1      2      3      4      5 

Strokovna literatura 1      2      3      4      5 

Seminarji, programi nadaljnjega izobraževanja 1      2      3      4      5 

Mentorstvo učitelju pripravniku ali študentu na praksi 1      2      3      4      5 
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Hospitacije (ravnatelja,drugih učiteljev) in analize hospitacij 1      2      3      4      5 

Podiplomski študij 1      2      3      4      5 

Stalna in sprotna analiza opravljenega pedagoškega dela 1      2      3      4      5 

Izmenjava strokovnih mnenj in idej s kolegi 1      2      3      4      5 

Klima na šoli ter odnosi s sodelavci 1      2      3      4      5 

Drugo 1      2      3      4      5 

 

15. Katera so po Vašem mnenju dodatna znanja, ki bi jih morali pridobiti za uspešnejše vodenje razreda? 
Ocenite pomembnost pridobivanja dodatnih znanj na posameznem področju.  

 
5- zelo pomembno      4- pomembno     3- srednje pomembno      2- manj pomembno      1- nepomembno  

Strokovne novosti na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike 1      2      3      4      5 

Didaktično-metodična znanja 1      2      3      4      5 

Psihološka znanja 1      2      3      4      5 

Pedagoška znanja 1      2      3      4      5 

Spoprijemanje z vzgojno problematiko 1      2      3      4      5 

Komunikacijske spretnosti 1      2      3      4      5 

Vodenje oddelka 1      2      3      4      5 

 

16. Kako ste zadovoljni s svojo odločitvijo za poklic specialnega in rehabilitacijskega pedagoga (učitelja)? 
Izberite in kratko utemeljite svoj odgovor, 
 
a) Zelo zadovoljen/zadovoljna;________________________________________________________ 
b) Zadovoljen/zadovoljna;____________________________________________________________ 
c) Srednje zadovoljen/zadovoljna;______________________________________________________ 
d) Manj zadovoljen/zadovoljna;________________________________________________________ 
e) Nezadovoljen/nezadovoljna;________________________________________________________ 

 

 

Veliko uspeha in zadovoljstva na svoji poklicni poti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


