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POVZETEK 
 

Učiteljeva poklicna vloga je vse zahtevnejša, zato postaja rezilientnost ena izmed pomembnih 

postavk učiteljevega kakovostnega poklicnega delovanja in njegovega profesionalnega 

razvoja. Rezilientnost v šolskem okolju pomeni biti odporen na stres oziroma znati se 

spopadati s stresom. Učitelji obiskujejo razna izobraţevanja, ki jim pomagajo profesionalno 

rasti in se razvijati, odprto pa ostaja vprašanje, v kolikšni meri in na kakšen način ta 

izobraţevanja pomagajo učiteljem pri njihovi rezilientnosti. Odločili smo se, da raziščemo 

načine in dejavnike učiteljevega profesionalnega razvoja ter povzročitelje poklicnega stresa in 

gradnike rezilientnosti. Zanimalo nas je tudi, ali obstaja povezava med učiteljevim poklicnim 

zadovoljstvom, profesionalnim razvojem učiteljev in njihovo rezilientnostjo.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili učiteljevo poklicno vlogo, profesionalni 

razvoj, opisali različne modele učiteljevega profesionalnega razvoja ter navedli dejavnike, ki 

spodbujajo učiteljev profesionalni razvoj. Opredelili smo tudi pojem rezilientnosti učiteljev.  

 

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativno raziskavo in deskriptivno metodo pedagoškega 

raziskovanja. V raziskavo je bilo vključenih 14 učiteljic z različnimi leti delovne dobe. Z 

njimi smo izvedli polstrukturirani intervju. Ugotovili smo, da se učitelji izobraţujejo na 

različne načine. Udeleţujejo se različnih vrst izobraţevanj, berejo strokovno literaturo, 

sodelujejo s kolegi, raziskujejo, sodelujejo v interviziji itd. Največ poklicnega stresa 

intervjuvanim učiteljicam povzročajo starši. Pri reševanju stresnih situacij jim je v največjo 

pomoč podpora vodstva in kolegov. Večina učiteljic išče načine, kako odpraviti poklicni stres. 

Poleg tega nepredvidljive situacije večini predstavljajo izziv. Pričakovali smo pozitivno 

povezanost med profesionalnim razvojem in rezilientnostjo, vendar se med učitelji, 

vključenimi v raziskavo,  ta predpostavka ni potrdila.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: profesionalni razvoj učiteljev, modeli profesionalnega razvoja, 

dejavniki profesionalnega razvoja, rezilientnost 
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ABSTRACT 

 
A teacher‘s professional role is becoming more and more demanding, therefore resiliency has 

become one of the important aspects of the quality of a teacher‘s work and their professional 

development. Resiliency in the teaching environment means not only resistance from stress 

but also knowing how to face it. Despite teachers‘ taking part in several courses that help 

them grow professionally and develop themselves, there remains a question in what extent 

and in what way these courses help teachers with their resiliency. We have decided to do 

research on the ways and factors of a teacher‘s professional development, and root causes of 

professional stress and builders of resiliency. We have also wondered whether there exists a 

link between a teacher‘s professional satisfaction, their professional development, and their 

resiliency.  

 

In the theoretical part of the thesis we have defined a teacher‘s professional role, professional 

development, described different models of a teacher‘s professional development, and listed 

factors that encourage it. We have also defined the teachers‘ resiliency. 

 

In the empirical part we have used qualitative research and a descriptive method of 

educational research. In the research we included 14 teachers with a different amount of years 

of service, and conducted a half-structured interview. It has turned out teachers educate 

themselves in different ways; they take part in several seminars, read professional literature, 

cooperate with their colleagues, do research, take part in intervision etc. Parents are the most 

likely cause of teachers‘ stress. In solving stressful situations, the support of their colleagues 

turns out to be the most helpful. Teachers mostly seek for ways of eliminating professional 

stress. Nevertheless, most of them see the unpredicted situations as a challenge. We had 

expected a positive connection between professional development and resiliency, however 

among teachers, included in the research, this assumption has not been confirmed. 

 

KEY WORDS: professional development of teachers, models of professional development, 

factors of professional development, resiliency 
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UVOD 

 

Današnja druţba je »ves čas v pogonu«, spremembe so postale nekakšna stalnica. Hitre 

spremembe v vseh pogledih človekovega ţivljenja se zrcalijo tudi v učiteljevi vlogi (Valenčič 

Zuljan in Kiswarday, 2015). Učitelji so postavljeni pred nove, nepoznane situacije. Od njih 

pričakujemo, da se bodo v takšnih razmerah znašli in svoje delo opravljali odgovorno in 

kakovostno. 

 

Visoka pričakovanja druţbe do učiteljev lahko del učiteljev pripelje do negotovosti, stresa, in 

pri nekaterih vodi celo v odločitev, da zapustijo učiteljski poklic. Da bi torej učitelji lahko 

dolgoročno uspešno opravljali svojo poklicno vlogo je, kot pravi Valenčič Zuljan (2012), 

potrebno vlagati v njihov profesionalni razvoj. Profesionalno učenje učiteljem omogoča, da  

ohranjajo svojo strokovnost, se seznanijo z  novostmi in jih skupaj z drugimi praksami in 

rezultati raziskav vpeljujejo v svoje delo.  

 

Od učiteljev se pričakuje, da se bodo znali soočati s svojimi teţavami in jih na ustrezne načine 

razreševati, da bodo na nepredvidene situacije gledali kot na izziv – z drugimi besedami – da 

bodo rezilientni. Rezilientnost – proţnost, odpornost – je sposobnost posameznika, da ga 

neprijetne, stresne situacije ne uničijo, ampak se je sposoben z njimi spopasti in nadaljevati 

svoje delo. Rezilientnost učiteljev predstavlja manj raziskano področje učiteljevega 

profesionalnega delovanja in razvoja. V naši raziskavi nas bo med drugim zanimalo, ali 

obstaja povezava med profesionalnim razvojem učiteljev in njihovo rezilientnostjo.  

 

Zaradi vse večjih pritiskov na učitelje smo se odločili, da raziščemo načine in dejavnike 

profesionalnega razvoja ter učiteljevo rezilientnost. V teoretičnem delu magistrskega dela smo 

opredelili učiteljevo poklicno vlogo, profesionalni razvoj, opisali smo različne modele 

učiteljevega profesionalnega razvoja ter navedli dejavnike, ki spodbujajo učiteljev 

profesionalni razvoj. Opredelili smo tudi pojem rezilientnega učitelja. Opravili smo empirično 

raziskavo, in sicer smo intervjuvali 14 učiteljic razrednega pouka. Osredotočili smo se na tri 

vidike, in sicer na učiteljevo poklicno vlogo, profesionalni razvoj in rezilientnost pri učiteljih. 

Zanimalo nas je, kako se učitelji profesionalno razvijajo, kateri so spodbujevalci njihovega 

razvoja, kaj jim povzroča poklicni stres in kaj jim pomaga graditi rezilientnost. Iskali smo 
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povezanost med poklicnim zadovoljstvom učiteljev, profesionalnim razvojem posameznika in 

njegovo rezilientnostjo.  
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1. TEORETIČNI DEL 

 

1.1 UČITELJEVA POKLICNA VLOGA 

 

Zadnjih nekaj desetletij se evropske drţave, med njimi tudi Slovenija, spoprijemajo z 

druţbenimi, gospodarskimi in tehnološkimi spremembami. V ospredje se spet uvršča vzgojo, 

izobraţevanje in usposabljanje ljudi, saj lahko le izobraţevanje ljudi prinese boljšo 

gospodarsko in socialno politiko (Zelena knjiga o izobraţevanju učiteljev, 2001). 

 

 ela knjiga o vzgoji in izobraţevanju (2011) opisuje druţbo znanja kot druţbo, v kateri je 

znanje postalo ključni dejavnik njenega razvoja in delovanja. V današnji druţbi je proces 

pridobivanja znanja postal podvrţen močnim trţnim vplivom, ki kot enega poglavitnih ciljev 

učnega procesa postavljajo samo sposobnost pridobivanja znanja – »učljivost« posameznikov. 

V druţbi znanja se prepletajo večznačni procesi in šola se tej večznačnosti ne more izogniti — 

je del druţbe in njena naloga je, da se razvija skupaj z njo. 

 

V druţbi znanja postaja učiteljevanje vse kompleksnejši poklic. Spremembe na druţbenem, 

kulturnem, gospodarskem in tehnološkem področju se kaţejo tudi v vlogah pedagoških 

delavcev. Učitelji se pogosto znajdejo pred različnimi interesi in zahtevami (Valenčič Zuljan, 

2012).  

 

Hitre spremembe v vseh pogledih človekovega ţivljenja se kaţejo v vlogi učitelja in drugih 

izobraţevalcev. Učiteljeva vloga je postala kompleksna, pričakovanja druţbe pa velika. Od 

učitelja je odvisna kvaliteta izobraţevanja. Učitelji so se znašli med hitro razvijajočim se 

svetom in učenci, ki se pripravljajo na vstop v svet, ki se nenehno spreminja (Valenčič Zuljan 

in Kiswarday, 2015). 

 

Ţe leta 1987 je  . Marentič Poţarnik ugotavljala, da biti dober učitelj ni lahko. Na eni strani 

se zvišuje količina znanj in zapletenost druţbenega ţivljenja, na katerega naj bi učitelji 

pripravili svoje učence. Na drugi strani pa mora kvaliteta znanja preiti na višjo stopnjo.  

Večina učiteljev se prilagodi razmeram oziroma se nauči preţiveti in ostanejo v poklicu. Za 

učence poskušajo narediti največ kar je v njihovih zmoţnostih (Day in Qu, 2006). 
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Glede na hiter tehnološki razvoj in neomejen dostop do informacij lahko sklepamo, da se bo 

učiteljeva vloga še spreminjala. Učitelji se ţe danes postavljajo v vlogo organizatorja 

informacij in usmerjajo učence v kvalitetnejše plasti znanja (Razdevšek Pučko, 1997). 

 

Učitelji opravljajo zahtevno poklicno vlogo, ki včasih poteka v stresnih, drugič pa v 

spodbudnih okoliščinah. Značilno za učiteljski poklic pa je, da ga spremljajo negotove, 

nepredvidljive in dinamične delovne razmere (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

Marentič Poţarnik (1993, navaja jo Valenčič Zuljan, 2012) opisuje učiteljski poklic kot enega 

izmed najzahtevnejših in najbolj odgovornih poklicev, kjer se uporablja postopke, ki so 

zasnovani na sistemu teoretičnih spoznanj, kjer so učitelji samostojni in neodvisni od zunanjih 

pritiskov ter se pri svojem delu zavzemajo za dobrobit klientov (t.j. učencev).  

 

V nadaljevanju so opisane lastnosti, katerim mora ustrezati učitelj, če ţeli biti obravnavan kot 

uspešen učitelj:  

  ima rad otroke in uţiva v interakciji z njimi, 

 je delovno usmerjen, 

 se čuti odgovornega za doseţke učencev, 

 je kompetenten, 

 je notranje motiviran, 

 lastnega neuspeha ne opravičuje z zunanjimi opravičili, 

 redko uporablja kaznovanje, 

 zahteve izraţa jasno, 

 je dosleden pri zahtevah, 

 je organiziran, 

 vnaprej pripravi zaposlitve za učence, 

 organizira sedeţni red, ki učencem omogoča čim bolj učinkovito delo (Razdevšek 

Pučko, 1990). 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraţevanju (2011) navaja naslednje vzgojne in druge razseţnosti 

vzgojno-izobraţevalnega dela: 

 razvijanje učnih in delovnih navad; 

 razvijanje strpnosti pri učencih; 
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 razvijanje strpnosti, spoštovanja, medsebojne pomoči in solidarnosti; 

 skrb za okolje; 

 poznavanje in spoštovanje medgeneracijskih razlik. 

 

Poleg tega pa morajo učitelji učencem nuditi oporo pri njihovem osamosvajanju in 

prevzemanju odgovornosti, pomagati jim morajo pri oblikovanju samostojne osebnosti, ki 

prevzema odgovornost za svoje ravnanje. Učitelji morajo učenca pripraviti tudi do tega, da bo 

pridobljeno znanje in sposobnosti uporabil tako, da bo prispeval k razvoju celotne druţbe 

(prav tam). 

 

Hargreaves (2003, v Peklaj idr., 2009) opozarja na različne, celo nasprotujoče si interese in 

zahteve, povezane z vlogo učitelja. Od učiteljev se pričakuje, da bodo razvijali druţbo znanja, 

spodbujali inovativnost, fleksibilnost in da bodo zavzetni za spremembe. Poleg tega naj bi 

blaţili številne probleme, povezane z druţbo znanja, naraščajočim potrošništvom, 

individualizmom, in manjšali razlike med revnimi in bogatimi. 

 

Hargreaves (1995, v Day in Qu, 2006) opozarja, da je učiteljevo delo postalo občutno bolj 

intenzivno – učitelji so izpostavljeni večjim pritiskom, obkroţeni z novostmi. Vse to pa 

prestajajo pod pogoji, ki postajajo vedno slabši. Faure (1973, v Travers in Cooper, 1996) 

dodaja, da je glavni problem učiteljev v tem, da morajo pripravit otroke za bodočo druţbo, ki 

pa sploh še ne obstaja.  

 

Marentič Poţarnik (1993) navaja nekaj okoliščin, ki spreminjajo učiteljevo vlogo: 

 uveljavljanje trţnih mehanizmov; 

 vedno večja tekmovalnost med učenci, šolami in šolskimi sistemi; 

 razvoj IKT-ja, ki omogoča dostop do informacij; 

 nova spoznanja na področju učnih metod in oblik, strategij dela, učenja in poučevanja, 

individualnih razlik v stilih učenja; 

 večanje raznolikosti med učenci; 

 teţja obvladljivost učencev. 

 

Tradicionalno transmisijsko pojmovanje učiteljskega poklica opisuje vlogo učitelja v 

podajanju znanja in izpolnjevanju predpisanega; odpiranje številnih problemov na različnih 
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področjih pa spreminja učiteljevo poklicno vlogo in kontekst njegove profesionalne rasti 

(Valenčič Zuljan, 2001). 

 

Pričakovanja in zahteve do učiteljev so drugačne kot nekoč, spremenila se je tudi njihova 

vloga. Učitelji so morali preseči stare vzorce, ko kar naenkrat niso edini vir znanja in ko se je 

poučevanje iz transmisije preusmerilo v vodenje oziroma usmerjanje učencev. Uvajanje teh 

sprememb pa ne prinaša le negativnih, ampak tudi pozitivne posledice. Le-te so sodelovanje, 

ciljno načrtovanje, raziskovanje lastne prakse, vse to pa spodbuja posameznikov strokovni in 

osebni razvoj (Novak, 2005). 

 

Draţumerič (2003, po Novak, 2005) pravi, da se morajo učitelji spremembam, ki se dogajajo, 

prilagoditi tako, da se spremenijo v igralca, provokatorja, poslušalca, organizatorja, učenca, 

psihologa … Naenkrat se znajdejo v novih vlogah, kar pa lahko vodi v zadovoljstvo ali bolj 

pogosto v nezadovoljstvo.  

 

Učitelji, soočeni s spremembami, med dejavnike, ki zavirajo njihovo delo, vključujejo 

naslednje pomisleke: preveč sprememb naenkrat in v kratkem času ter neustrezne razmere za 

uresničevanje novih zahtev (predvsem v smislu materialnih in organizacijskih zmoţnosti) 

(Novak, 2005).  

 

Price idr. (2012) menijo, da je učiteljski poklic postal negativen kot posledica neoliberalne 

politike, ki od učiteljev zahtevna ―več za manj‖. Ustvarili so se pogoji, v katerih so učitelji 

odtujeni od delovnega procesa. Posledica tega so učitelji, ki so pod stresom in izgoreli, ter 

veliko število učiteljev začetnikov, ki se odločijo zapustiti poklic. Avtorji predlagajo, da se pri 

učiteljih začne razvijati rezilientnost, saj lahko le-ta oblikuje in utrdi učitelja, da bo lahko 

opravljal svoje delo. 

 

Fredricksonova (2004) teorijo pozitivnih čustev poveţe s poklicem učitelja. Dober učitelj je 

po njeno napolnjen s pozitivnimi čustvi.  iti učitelj ne pomeni samo poznati snovi, ki jo 

podajaš učencem. Učitelji naj bi bili čustveni in strastni ljudje, ki se poveţejo s svojimi učenci 

in napolnijo svoje delo z zadovoljstvom, ustvarjalnostjo, izzivi in veseljem (2004, v Day in 

Qu, 2006). 
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Sodobne publikacije s področja kakovosti vzgojno-izobraţevalnih sistemov opredeljujejo 

strokovne delavce kot ključne dejavnike pri kakovosti izobraţevanja ( ela knjiga o vzgoji in 

izobraţevanju, 2011). 

 

Helleve (2010) predstavi še en vidik učiteljevega poklica. Uspeh učiteljev se meri po 

učenčevem napredku. To pomeni, da so učitelji glavni krivci, če učenec ne napreduje oziroma 

napreduje počasi. Razlogov za nenapredovanje učenca pa je lahko veliko in večina jih ni 

odvisna od dela učitelja. Niso vsi učenci motivirani za učenje, večkrat celo projektirajo svoja 

negativna čustva do šole na učitelja. Delovati kot učitelj pomeni delati v okolju, ki je polno 

stresnih in emocionalnih situacij. Učitelji se pogosto znajdejo v navzkriţnem ognju, na eni 

strani od učencev in njihovih staršev, na drugi strani pa nanje pritiska vodstvo šole.  

 

Namesto novih zahtev, ki jih postavljamo učiteljem, zaradi katerih se znajdejo v nestabilnih 

razmerah, bi se morali osredotočiti na preoblikovanje sistema in učiteljem pomagati 

strokovno rasti in napredovati, poleg tega pa bi s tem pripomogli tudi k osebnostnem razvoju 

(Tickle, 2001). 

 

Day idr. (2006) ugotavljajo, da se kljub teţkim pogojem večina učiteljev prilagodi oziroma 

vsaj preţivi. Trudijo se, da za svoje učence naredijo največ kar pač lahko v  pogojih, v katerih 

delujejo.  

 

Glede na zgoraj omenjene avtorje lahko povzamemo, da se je vloga učitelja v zadnjem času 

spremenila. Učiteljeva osnovna vloga se je iz preproste vloge posredovanja znanja spremenila 

v mnogo več. Vedno več je zahtev, ki spreminjajo učiteljeve vloge in učitelje postavljajo pred 

nove izzive. Naloga učitelja je, da se temu prilagodi, saj bo le tako lahko kakovostno opravljal 

svoje delo in učencem kakovostno prenesel novo znanje. 

 

 

1.2 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 

 

Zaradi hitro spreminjajočih se učiteljevih nalog in vlog je potrebno poskrbeti za dodatno in 

izboljšano izobraţevanje učiteljev, saj so le oni tista osrednja sestavina pri vzgoji in 

izobraţevanju otrok. Številne drţave članice Evropske unije se ţe nekaj let trudijo izboljšati  
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izobraţevanje učiteljev. Drţave so začele poudarjati potrebo po profesionalizaciji učiteljev in 

sprejemati ukrepe za izboljšanje izobraţevanja učiteljev. Pojavlja se namreč skrb, ali bodo 

učitelji zaradi vseh sprememb sploh še sposobni izpolnjevati nove naloge in se ustrezno 

odzivati na pričakovanja (Zelena knjiga o izobraţevanju učiteljev, 2001). 

 

Zaradi sprememb, ki povzročajo raznolikost profesionalnih vlog učiteljev, ter ob vse večjih 

pričakovanjih drţave, staršev in učencev do strokovnih delavcev, se morajo tako učitelji kot 

tudi ostali strokovni delavci v vzgoji in izobraţevanju usposobiti za novo, bolj razširjeno 

profesionalno vlogo. Nove naloge, s katerimi se srečujejo učitelji na svoji poklicni poti, 

kličejo po novem znanju, saj strokovni delavci vsega znanja ne morejo pridobiti v času študija 

in pripravništva. Svoje znanje morajo izpopolnjevati skozi celotno profesionalno kariero.  rez 

neprestane refleksije svojega dela se učitelji ne morejo prilagajati vsem spremembam niti 

izpolniti visokih pričakovanj, ki jih ima druţba do njih ( ela knjiga o vzgoji in izobraţevanju, 

2011). Da bi učitelji torej lahko uspešno opravljali svojo poklicno vlogo, je potrebno vlagati v 

njihov profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

 

1.2.1 OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Valenčič Zuljan (1999, 2001, str. 131) profesionalni razvoj učiteljev opredeljuje kot: »proces 

signifikantnega in vseţivljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem študenti učitelji 

razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za 

proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni 

učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja.«  

 

Obran in Ivanuš Grmek (2010) opisujeta profesionalni razvoj kot vseţivljenjski proces, ki 

poteka na več ravneh. Le-te se med seboj povezujejo in prepletajo: nova znanja o nekem 

predmetu, načini poučevanja, razvijanje raznih spretnosti, raziskovanje, samoevalvacija, 

interakcija z učenci, spreminjanje prepričanj, vrednot … 

 

Avtorica K. Smith (2003, v Vršnik Perše, Kelava, Kozina, Rutar Leben in Javornik Krečič, 

2012) poudarja, da je cilj profesionalnega razvoja postati boljši, in še več, da je poklicni 
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razvoj pedagoških delavcev sredstvo za izboljšanje našega šolstva. Le če bomo vlagali v 

poklicni razvoj učiteljev, lahko upamo na izboljšavo šolstva. Profesionalni razvoj učitelja je 

vseţivljenjski proces, ki vključuje nenehno učenje in profesionalni razvoj skozi poklicno pot 

(Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). Učitelji se dnevno soočajo z zelo dinamičnim in 

spremenljivim delovnim okoljam. Učne, vzgojne in druge potrebe učencev, kompleksne 

socialne in komunikacijske okoliščine, snovna in didaktična zahtevnost so razlogi, da učitelji 

posegajo po dodatnem znanju. Novo znanje učiteljem omogoča, da preoblikujejo svoj odnos 

do učencev, svojega dela, predmeta, ki ga poučujejo, in spreminjajo pristope k delu z učenci 

(Devjak in Polak, 2007). 

 

Nekoč so bili učitelji razumljeni kot pasivni objekti, ki jih je bilo treba prisiliti k razvoju. 

Razširjeno je bilo mišljenje, da se učitelji dokončno poklicno razvijejo do diplome. V zadnjih 

desetletjih pa se je pogled na usposabljanje učiteljev spremenil. Učitelji niso več pojmovani 

kot pasivni objekti, ampak jih vidimo kot aktivne, razmišljujoče in avtonomne posameznike 

(Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). 

 

Dandanes pa je, kot opisujeta Valenčič Zuljan in  lanuša Trošelj (2014), nenehno poklicno 

učenje učiteljev postala nuja in poklicna dolţnost. Profesionalni razvoj delavcev v vzgoji in 

izobraţevanju v širšem smislu pomeni proces, ki poteka od odločitve posameznika za ta 

poklic do upokojitve. 

 

Sodobno pojmovanje profesionalnega razvoja zagovarja, da je treba odgovornost za učiteljev 

profesionalni razvoj prepustiti učiteljem. To je tako rekoč izhodišče, ki narekuje smernice 

učiteljevega profesionalnega razvoja, hkrati pa tudi cilj učiteljevega delovanja, saj naj bi si 

učitelj ţelel profesionalno rasti. Signifikantno učenje in osebnostno spreminjaje (še posebej če 

gre za učenje odraslega) je vedno prostovoljen proces (Valenčič Zuljan, 2001). 

 

Govorimo lahko o profesionalnem razvoju v širšem in oţjem pomenu. Terhart (1997, v 

Valenčič Zuljan, 2001) pravi, da se v širšem pomenu učiteljev poklicni ravoj začne z 

začetkom študija in konča z upokojitvijo. V oţjem pomenu pa je profesionalni razvoj učiteljev 

omejen na tista kritična obdobja, v katerih se posameznik v resnici razvija in napreduje. 

 

Učitelji profesionalci morajo pri opravljanju svojega poklica izhajati iz znanstvene baze 

znanj, uporabljati ustrezne spretnosti in znanstveno preverjeno znanje, po drugi strani pa 
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morajo upoštevati posameznike, ki so vključeni v vzgojno-izobraţevalni proces (Valenčič 

Zuljan, 2012). 

 

Profesionalni razvoj učiteljev ni pomemben samo zaradi učiteljevega statusa, kamor sodijo 

plača, ugled in delovni pogoji. Veliko pozornosti se namenja predvsem učiteljevemu 

notranjemu ravoju, ki vodi do večje gotovosti, samozavesti in samostojnosti (Javornik Krečič, 

2008). Raziskave (Hammond idr., 2005, v Valenčič Zuljan, 2012) potrjujejo, da kakovost 

učiteljev pomembno vpliva na uspešnost učencev. 

 

Učiteljeva strokovna usposobljenost vpliva na kvaliteto poučevanja in na znanje učencev, in 

sicer na dva načina: neposredno preko učiteljeve aktivnosti skozi proces poučevanja in 

posredno preko učiteljevih prepričanj o svojih zmoţnostih vplivanja na učence in o svoji 

učinkovitosti (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). 

 

 

1.2.2 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

V preteklosti se je je izobraţevanje učiteljev v Sloveniji razvijalo v okviru Avstro-Ogrske (do 

leta 1918), v okviru Kraljevine Jugoslavije (do leta 1941), in kasneje v okviru Socialistične 

federativne republike Jugoslavije (do leta 1991). Po osamosvojitvi leta 1991 je Slovenija 

začela razvijati svoj izobraţevalni sistem ( ela knjiga o vzgoji in izobraţevanju, 2011).  

 

Leta 1986 je začel veljati pravilnik, ki je določal obvezno strokovno izpopolnjevanje učiteljev 

in vzgojiteljev, ki imajo opravljen strokovni izpit. Izpopolnjevanje je takrat potekalo med 

šolskimi počitnicami. Za ravnatelje je bilo organizirano vsaki dve leti, za učitelje pa vsaj 

enkrat na pet let. Nadaljnje izobraţevanje učiteljev je pravi razvoj doţivelo po sprejetju nove 

zakonodaje leta 1991. Takrat je stalno strokovno izpopolnjevanje postalo sestavni del sistema, 

ki omogoča napredovanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraţevanju (Devjak in Polak, 

2007).  

 

Marentič Poţarnik (2004, Vršnik Perše idr. 2012) opaţa kvantitativni razmah izobraţevanja 

učiteljev, a hkrati postavlja vprašanje, ali učiteljevo izpopolnjevanje res privede do sprememb 

v načinu razmišljanja in delovanja učitelja.  
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Helleve (2010) je mnenja, da če ţelijo šole in institucije, ki izobraţujejo učitelje, postati učeče 

se skupnosti v širšem smislu, v katerih sodelujejo izkušeni učitelji, učitelji, ki poučujejo 

učitelje, učitelji začetniki in študenti, morajo začeti sodelovati pri profesionalnem razvoju z 

akcijskim raziskovanjem. Avtorica meni, da je akcijsko raziskovanje most med učitelji, ki 

poučujejo bodoče učitelje, in med učitelji, ki poučujejo v šoli. Izolirane šole in izolirane 

institucije ne morejo postati skupnost, ki delajo v prid profesionalnemu razvoju učiteljev. 

Podporo pa potrebujejo tako učitelji začetniki kot tudi izkušeni učitelji - razlikujeta se le 

obseg in vsebina podpore.  

 

Učiteljev razvoj najbolj spodbuja tisti model, ki podpira učiteljevo refleksivno ravnanje in mu 

pomaga prevzeti odgovornost za svoje odločitve. Poleg tega pa mora biti odločitev za 

profesionalni razvoj vedno prostovoljna. Proces razvoja profesionalnosti, ki temelji na 

kontroli in učiteljem ne dovoljuje aktivnega sodelovanja, zavira njihovo odprtost in 

pripravljenost za spremembe (Valenčič Zuljan, 2001).  

 

NAEYC (1993, po Valenčič Zuljan in  lanuša Trošelj, 2014, str. 50) pravi, »da je 

profesionalni razvoj učiteljev učinkovit, kadar: 

 je to trajen proces; 

 temelji na ustreznih teoretičnih podlagah ter je strukturiran kot celosten in sistematičen 

program; 

 izhaja iz učečega se posameznika, se opira na njegove doseţke, izkušnje in trenutni 

kontekst njegove vloge; 

 je strukturiran tako, da promovira jasno povezavo med teorijo in prakso; 

 imajo izvajalci različnih ponujenih izobraţevalnih programov ustrezno znanje in 

izkušnje; 

 se pri izobraţevanju uporablja aktiven in interaktiven pristop, ki udeleţence spodbuja, 

da se učijo tudi drug od drugega; 

 pripomore k samospoštovanju posameznika, njegovi poklicni usposobljenosti in 

gotovosti; 

 ponuja moţnost za uporabo pridobljenega znanja, spodbuja profesionalno refleksijo 

ter posameznikom omogoča opazovanje profesionalnega ravnanja in prejemanje 

povratnih informacij; 
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 je posameznik vključen v načrtovanje in projektiranje osebnega profesionalnega 

razvojnega programa.« 

 

Refleksija svojega dela je nujna za profesionalni razvoj. Helleve (2010) ugotavlja, da 

profesionalni razvoj ne more biti nekaj, v kar so učitelji prisiljeni, ampak nekaj, za kar se sami 

odločijo. Učitelji morajo biti pripravljeni na dialog, na prevzem odgovornosti. 

 

Hill (2009, v Valenčič Zuljan in  lanuša Trošelj, 2014) ugotavlja, da se v Zdruţenih drţavah 

Amerike izobraţevanj udeleţujejo skoraj vsi vzgojitelji, vendar večina pri tem izpolni le 

zakonski minimum. Vzgojitelji pa se kljub izobraţevanjem ne razvijajo v smeri 

pričakovanega. 

 

Slana (1997) je izvedla raziskavo, v kateri jo je zanimalo, zakaj se učitelji vključujejo v 

strokovno izpopolnjevanje. Najpogostejši odgovori so bili: seznanitev z novostmi na področju 

vzgoje in izobraţevanja, pomoč pri reševanju problemov in izboljšanje na didaktičnem 

področju. Na četrto mesto pri vprašanju, zakaj se udeleţujejo izobraţevanj, so učitelji navedli 

napredovanje. Odgovori anketirancev so pokazali, da se ţelijo usposobiti predvsem za 

vpeljavo novih načinov dela. 

 

Kakovostno profesionalno učenje lahko poteka na različne načine, vsak način pa ni primeren 

za vse posameznike. Kljub temu pa se je po mnenju Hilla (2009) potrebno drţati splošnih 

postavk, in sicer kakovosti vsebine, zmogljivosti ponudnika storitve, kakovosti prenosa in 

povezanosti vsebine izobraţevanja s prakso (Valenčič Zuljan in  lanuša Trošelj, 2014). 

Valenčič Zuljan (2001) poudarja še moţnost sodelovanja – pomembno je, da učitelj ni 

prepuščen samemu sebi.  

 

Javornik Krečič (2008, v Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009) omenja dve vrsti dejavnikov, ki 

vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj, in sicer notranji in zunanji dejavniki. Med notranje 

spadajo učiteljeva pojmovanja in prepričanja, med zunanje pa različne oblike formalnega 

izobraţevanja in izpopolnjevanja, uvajanje novosti in različni neformalni vplivi. 

 

Učiteljev profesionalni razvoj poteka na dveh ravneh, in sicer na nivoju pojmovanj in na 

nivoju ravnanj. Obe ravni sta med seboj recipročno povezani (Valenčič Zuljan, Vogrinc, 

Krištof, in  izjak, 2006). 
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Valenčič Zuljan idr. (2006) menijo, da so pojmovanja o pouku, vlogi učitelja in učenca, ki si 

jih pridobimo v času šolanja, bistveni za oblikovanje sebe kot učitelja. Zgodnje izkušnje (ko 

je učitelj še v vlogi učenca) lahko bolj vplivajo na učiteljevo razmišljanje in ravnanje kot 

izobraţevanje na fakulteti. Pri učitelju je zato potrebno spoznavati pojmovanja in jih ustrezno 

spremeniti. Keiny in Dreyfus (1989, navajajo ju Valenčič Zuljan idr., 2006) opisujeta 

učiteljevo spreminjanje skozi tri faze: 

 

Učinek šoka 

Učitelj spozna, da je njegova trenutna usposobljenost nezadostna pri reševanju problemov. To 

ga spodbudi, da poseţe po novostih in se odpove rutini. 

 

Refleksija prakse 

Učitelj mora poglobljeno analizirati svoj način dela, pri čemer ima pomembno vlogo tretja 

oseba.  

 

Pridobivanje novega znanja 

Učitelj postopno pridobiva novo znanje. Postavi si hipoteze in jih v učnem procesu preverja. 

Uvaja inovacije, poskuša različne metode, oblike in postopke dela. Tudi v tej fazi ima 

pomembno vlogo tretja oseba, ki učitelju nudi moralno in strokovno podporo. Učitelj postaja 

razmišljujoči praktik in raziskovalec svoje prakse.  

 

 

V knjigi Izzivi mentorstva (Valenčič Zuljan, Vogrinc,  izjak, Krištof in Kalin, 2007) avtorji 

izpostavljajo, da naj bi proces izobraţevanja potekal v skladu s kognitivno-

konstruktivističnim modelom pouka. V skladu z omenjenim modelom je potreben kognitivni 

konflikt, ki izhaja iz posameznikovih izkušenj. Konflikti so lahko različni – različen nivo 

konkretnosti, različni časovni okviri in različna stopnja osebne vpletenosti. Šele ko se 

posameznik zaveda nekonsistentnosti v prepričanjih ali razkoraka med prepričanji in 

konkretno realnostjo, pride do ugotovitve, da je potrebno nekaj spremeniti. Fazi konflikta 

sledi iskanje lastnega stila poučevanja. Le-to pa se zgodi z integracijo pojmovanj in 

znanstvenih konceptov oz. teorij (Valenčič Zuljan, 1999). 
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V nadaljevanju bomo predstavili nekatere dejavnike, ki spodbujajo učiteljev profesionalni 

razvoj. 

 

Zelena knjiga o izobraţevanju učiteljev v Evropi (2001) opredeljuje profesionalni razvoj 

učiteljev kot odprt, dinamičen in kontinuiran proces, ki vključuje: začetno izobraţevanje 

učiteljev, uvajanje v delo, stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in nadaljnje 

izobraţevanje. 

 

Začetno izobraževanje učiteljev:  

Univerzitetni študij (prva in druga stopnja v bolonjskem študiju) mora študentom omogočiti 

kakovostno akademsko izobrazbo, ki jim kasneje omogoča uspešen vstop v pedagoški poklic.  

Dodiplomsko izobraţevanje učiteljev mora omogočati podlago za nadaljnjo rast, pogoj tega 

pa je kakovost programov (Javornik Krečič, 2008). 

 

Pripravništvo je načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje. 

Tekom pripravništva se pripravnik seznani z vsemi vsebinami dela, za katera ţe ima ustrezno 

izobrazbo (Javornik Krečič, 2007, v Obran in Ivanuš Grmek, 2010).  

 

Pripravnik je strokovni delavec, ki začne prvič opravljati svoje delo, ustrezno njegovi smeri in 

stopnji izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje svojega poklica. Ob 

pomoči mentorja spoznava in se vpeljuje v praktično učiteljevo delo (Valenčič Zuljan idr., 

2006). 

 

Cilja stalnega strokovnega izpopolnjevanja sta profesionalni razvoj ter strokovna in 

osebnostna rast učiteljev. Stalno strokovno izpopoljnjevanje vodi Ministrstvo za šolstvo in 

šport (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009). 

 

Glavni in najbolj pomemben cilj strokovnega izpopolnjevanja je pomagati učitelju, da 

namesto da poseţe po rutini, razmišljujoče ravna med poukom in v drugih šolskih situacijah. 

Spreminjanje učiteljeve rutine pomembno vpliva na spreminjanje učiteljevega dela in 

kakovost poučevanja (Vršnik Perše idr., 2012). Javornik Krečič (2008) še dodaja, da je namen 

strokovnega izobraţevanja dvigniti moţnost razmišljanja med poukom in drugimi šolskimi 

situacijami, v nasprotju z rutino. 

 



 

15 

Med programe za profesionalno usposabljanje sodijo (Pravilnik o nadaljnjem izobraţevanju in 

usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraţevanju): 

 

 programi, ki določajo izobrazbene pogoje strokovnih delavcev 

Programi usposabljanja za izvajanje javno veljavnih programov vzgoje in izobraţevanja ter za 

doseganje ciljev novih učnih načrtov. 

 

 posodobitveni programi 

Omogočajo nenehno posodabljanje disciplinarnega in strokovnega znanja.  

 

 programi za vzgojiteljske, učiteljske oziroma predavateljske zbore 

Izhajajo iz potreb vzgojno-izobraţevalnega dela. Namenjeni so usposabljanju za 

profesionalno obladovanje vzgojno-izobraţevalnega procesa in povečanje njegove 

učinkovitosti.  

 

 programi za širjenje dobre prakse 

Omogočajo prenos dobrih praks, razvitih v okviru raznih projektov, na javne vrtce in šole.  

 

 programi za profesionalni razvoj 

Namenjeni so spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vseh fazah poklicne 

kariere. 

 

Nadaljnje izobraževanje:  

Osnovni cilj nadaljnjega izobraţevanja je profesionalni razvoj, poleg tega pa tudi strokovna in 

osebnostna rast učiteljev. Le-to pripomore k večji učinkovitosti in kakovosti vzgojno-

izobraţevalnega sistema (Devjak in Polak, 2007).  

 

Marentič Poţarnik, Kalin, Šteh in Valenčič Zuljan (2005) so preverjale, kako učitelji 

dojemajo lastno usposobljenost. Ugotovile so, da se učitelji čutijo dobro usposobljene pri 

poznavanju vsebinskih novosti, vzpostavljanju odnosov in sodelovalnega vzdušja v razredu 

ter za uvajanje raznolikih metod in oblik pouka. Za vsa ta področja, razen vzpostavljanje 

odnosov, so bili učitelji deleţni tudi izobraţevanj.  
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Avtorice je zanimalo, katere so po mnenju učiteljev, bistvene pridobitve strokovnega 

izpopolnjevanja. Odgovore učiteljev so razdelili v 6 kategorij, in sicer:  

- seznanitev z novostmi 

- premišljevanje o spoznanjih in razmišljanje o vnosu novosti v svoje delo 

- uporaba novega znanja 

- izmenjava izkušenj 

- potrditev za dobro delo 

- drugo: ugotovitev o pomanjkljivosti znanja, ugotovitev, da je veliko odvisno od 

učitelja, ekonomska kriza vpliva na nakup opreme… (prav tam). 

 

Učitelji si največ nadaljnjega izpopolnjevanja ţelijo na področju integracije otrok s posebnimi 

potrebami ter izpopolnjevanja za reševanje vzgojnih in vedenjskih problemov in 

izobraţevanja s področja preverjanja in ocenjevanja znanja (prav tam).  

 

Mentorstvo:  

Po zaključenem univerzitetnem izobraţevanju začne učitelj delovati v svojem poklicu in si pri 

tem nabira izkušnje. Valenčič Zuljan idr. (2007) izpostavljajo, da izkušnje same po sebi niso 

dovolj – izkušnje še ne pomenijo, da učitelj tudi strokovno raste. Naloga mentorja je, da 

spodbudi pripravnika k priklicu situacij iz razreda. Pripravnik mora ubesediti svoja občutja in 

prepričanja. Le na ta način začne jasno razmišljati o svojih izkušnjah, kar pa je osnovni cilj 

reflektivnega razmišljanja in povezovanja z različnimi znanstvenimi teorijami. Pomembno 

vlogo mentorja ima tudi ravnatelj, ki se mora zavedati, da je pripravništvo eden 

najpomembnejših temeljev učiteljevega profesionalnega razvoja. Če se tega zaveda, bo 

učitelju na začetku poklicne poti posvetil izjemno pozornost. Od pripravništva, ki je 

najobčutljivejše in najpomembnejše obdobje poklicne rasti, je odvisno, kako se bo učitelj 

profesionalno razvijal v prihodnosti (Valenčič Zuljan idr., 2006). 

 

Raziskovanje učiteljev:  

Učitelj mora biti sposoben kritične refleksije lastne prakse. Pri tem mu pomaga raziskovanje, 

ki spodbuja kritičnost, zavedanje samoumevnega in rutinskega dela, odgovarja na vprašanja, 

ki se pri delu porajajo ... (Valenčič Zuljan idr., 2007). Akcijsko raziskovanje je primerno za 

proučevanje lastne prakse in razvijanje teorij, ki izhajajo neposredno iz prakse. Učitelj se s 

premislekom sooča s konkretno izkušnjo, jo analizira in po potrebi spreminja. Valenčič Zuljan 
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idr. (2007) so mnenja, da je razmišljujoči učitelj blizu akcijskemu raziskovalcu, saj bo tak 

učitelj verjetno čutil potrebo po raziskovanju lastne pedagoške prakse. 

 

Klima na šoli:  

Proces spreminjanja posameznika je zahteven proces, za katerega je med drugim potrebna 

tudi klima na šoli (Valenčič Zuljan idr., 2007). Od ravnatelja, mentorja in ostalih zaposlenih 

na šoli je odvisno, kako bo učitelj sprejet v kolektiv (Valenčič Zuljan idr., 2006). 

 

 

1.2.3 MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

 

Obstajajo različni modeli profesionalnega razvoja pedagoških delavcev. Fuller izhaja iz 

učiteljevih dilem in skrbi. Huberman se osredotoča na različne poti razvoja in moţnosti pri 

prehajanju med fazami. Dreyfus poudarja vlogo spretnosti razumevanja skozi interpretacijo 

(Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

 

Učitelj od začetnika do eksperta postopoma napreduje. Postopoma postane sposoben 

konkretnega in večdimenzionalnega prepoznavanja problema, celostno razmišlja v dani 

situaciji in uspešno razrešuje problemske situacije na bolj kompleksni ravni. Učiteljev razvoj 

se ne zgodi sam po sebi in je odvisen od ponotranjenih pojmovanj pouka, moţnosti in osebne 

zavzetosti (Valenčič Zuljan, 2001).  erliner (1989, v Valenčič Zuljan, 2001) pravi, da 

posameznik od togega novinca napreduje k vse bolj fleksibilnem ravnanju.  

 

Valenčič Zuljan (2001) pravi, da je vsaka višja faza poklicnega razvoja bolj kompleksna in 

zahtevnejša. Nekateri učitelji tej zahtevnosti niso kos, le-to pa jim predstavlja oviro pri 

poklicnem napredovanju. Namesto da bi se učitelj spopadel s problemi in se ob tem poklicno 

razvijal, razvije različne načine prikrivanja problema.   

 

Pedagoške izkušnje, ki naraščajo linearno s časom, ki ga učitelj preţivi v razredu, se odraţajo 

v učiteljevem prehajanju skozi obdobja poklicnega razvoja. Časovno opredelitev posameznih 

obdobij je teţko zastaviti (so le v pomoč pri orientaciji), saj je prehajanje iz enega obdobja v 

drugo odvisno od vsakega posameznika (Devjak in Polak, 2007). 
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Poznavanje faz profesionalnega razvoja je pomembno, ker učitelju pomaga razumeti samega 

sebe, prav tako pa lahko oceni svoje delo in delo svojih kolegov (Valenčič Zuljan in 

Kiswarday, 2015). 

 

V nadaljevanju so opisani trije modeli profesionalnega razvoja učiteljev, in sicer Fullerjev in 

Hubermanov model, ter model po Petri Javrh (S-model). 

 

 1.2.3.1 Fullerjev model profesionalnega razvoja 

 

Fuller (1969, v Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015) je prva oblikovala model 

profesionalnega razvoja. Predvideva, da imajo učitelji različna vprašanja, dileme in pomisleke 

v različnih obdobjih njihove kariere. Učiteljev razvoj je povezala s spreminjanjem 

učiteljevega razmišljanja o poklicnim dilemah.  

 

 

Razvoj učitelja poteka skozi tri faze: 

Slika 1: Trifazni model učiteljevega profesionalnega razvoja po F. Feller (Javornik 

Krečič, 2008) 

 

Profesionalni razvoja po Fullerjevi poteka od faze preţivetja, kjer je učitelj usmerjen 

predvsem vase, prek faze usposobljenosti k zadnji fazi, fazi profesionalizma, kjer se učiteljevo 

zanimanje usmeri v vpliv, ki ga ima na učence (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Krištof, in Bizjak, 

2006). 
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Raziskave v glavnem potrjujejo model Fullerjeve. Z naraščanjem delovnih izkušenj se 

zmanjšuje razmišljanje o lastni vlogi, v ospredje pa se postavlja učiteljevo razmišljanje o 

samem pouku.V kasnejših raziskavah je Francis Fuller opozorila na to, da faze učiteljevega 

razvoja niso čiste in izolirane, ampak gre za posplošitve, saj se vsak posameznik razvija na 

svoj način (Valenčič Zuljan idr., 2006). 

 

 1.2.3.2 Hubermanov model profesionalnega razvoja 

 

Huberman je Fullerjev model dopolnil in dodatno razvejal. Učitelj profesionalec mora imeti 

usvojene določene spretnosti, znanja in kvalifikacije (Valenčič Zuljan, 1999, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Hubermanov model razvoja kariere učiteljev (Javrh, 2008, str. 25) 
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V Hubermanovem modelu ima kariera več stopenj oziroma faz, in tri glavna obdobja. Med 

glavna obdobja sodijo vstop v kariero (preţivetje in odkrivanje), stabilizacija in izpreganje. 

Faze, katerim sledijo učitelji, pa so še: poklicna aktivnost ali negotovost in sproščenost ali 

revizija. Glede na fazo, v kateri se učitelj nahaja, je mogoče predvideti končni izid: 

zadovoljstvo ali zagrejenost ob upokojitvi. Huberman meni, da je uspešnost kariere mogoče 

enačiti s poklicnim zadovoljstvom, tj. če je učitelj zadovoljen s svojim poklicem, bo tudi 

uspešen v svoji karieri. Pravi tudi, da posameznik sam načrtuje faze kariere, skozi katere 

prehaja ter tako vpliva oziroma določa naravo faz, skozi katere prehaja (Javrh, 2008). Učitelj 

je po Hubermanu nosilec odgovornosti za svojo kariero, nadaljnje izobraţevanje pa mu je v 

pomoč pri razvoju (Javrh, 2008). V primerjavi s Fullerjevim modelom opredeljuje več 

alternativnih moţnosti učiteljevega razvoja (Javornik Krečič, 2008). 

 

Valenčič Zuljan (1999) vidi prednost bolj razvejanega pojasnjevanja učiteljevega razvoja v 

tem, da ne gre za homogen in enoten proces, ki naj bi pri vseh učiteljih potekal na isti način 

oziroma kjer bi vsi učitelji dosegli isti rezultat.  

 

Podrobno si bomo ogledali značilnosti vsake posamezne faze Hubermanovega modela, kot jih 

vidi Petra Javrh (2008): 

 

PRVA FAZA: PREŢIVETJE IN ODKRIVANJE 

Značilnosti tega obdobja so: začasne odločitve, občutenje poklica, iskanje svoje vloge v 

okviru poklica. Obdobje delimo na dva dela. En del je obdobje preţivetja, v katerem se učitelj 

sooča z realnostjo poklica, bori se sam s seboj, s svojim poloţajem. Večkrat občuti, da ne 

pripada poklicu, niha med permisivnostjo in strogostjo, sooča se s problemom discipline. 

Drugi del tega obdobja pa je odkrivanje, kar pomeni, da občuti navdušenje nad poučevanjem, 

uţiva v vlogi podajanja znanja. Čuti ponos ob pripadanju stroki.  

 

DRUGA FAZA: STABILIZACIJA 

Huberman loči dva nivoja stabilizacije. Prva, stabilizacija v procesu razvoja kariere, je ključna 

z vidika identitete učitelja, saj učitelj v svojih (kot v drugih) očeh postane učitelj. Druga 

stabilizacija, stabilizacija pri delu, pa pomeni, da je učitelj vstopil v poklicno skupnost. Učitelj 

ni več nenehno pod nadzorom (kot v času pripravništva), ampak postane enakopravni del tima 

učiteljev (Huberman, 1993).  
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V fazi stabilizacije učitelj razvija svoje poklicne kompetence. V svojem poklicu postaja vedno 

bolj samozavesten in suveren.  

 

TRETJA FAZA:  

Faza stabilizacije se lahko razvije v dve različni fazi, v fazo poklicne aktivnosti ali v fazo 

negotovosti. Faza poteka med 7. in 18. letom delovne dobe.  

 

a) POKLICNA AKTIVNOST ali EKSPERIMENTIRANJE 

Javrh opisuje tri vidike te faze: 

 

Tabela 1: Trije vidiki faze poklicna aktivnost ali eksperimentiranje (povzeto po Javrh, 

2008) 

1. vidik 2 vidik 3. viidik 

 izvajanje manjših 

eksperimentov 

 preizkušanje materialov, 

nalog, pristopov 

 odgovornost 

 uvajanje sprememb z 

aktivizmom 

 vertikalna mobilnost 

(napredovanje) 

 boji se, da bi njegovo delo 

postalo rutina 

 iskanje novih idej, izzivov, 

vključevanje v širše 

projekte 

 

 

Za to obdobje je značilen aktivizem. Vprašanje nadaljevanja študija je še vedno aktualno. 

Prelevijo se v učitelje, ki imajo svoja pravila in svoje mesto na šoli. Pri svojem delu so 

suvereni. 

 

b) POKLICNA NEGOTOVOST ali REVIZIJA 

Učitelj lahko zdrsne v to obdobje po dveh poteh: takoj iz faze stabilizacije ali pa gre celo za 

kratek čas skozi fazo poklicne aktivnosti, nato pa zaradi številnih dilem pade v fazo 

negotovosti.  

Huberman (1993) to fazo povezuje s krizo srednjih let. Učitelj v to obdobje vstopi takrat, ko 

se pri njem začnejo pojavljati negativna čustva in nezadovoljstvo. Gre za neko vrsto 

izgorevanja.  
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ČETRTA FAZA: 

Zajema obdobje med 43. in 54. letom starosti in označuje pozni oziroma zreli del učiteljeve 

kariere.  

 

a) FAZA SPROŠČENOSTI 

Označuje postopno upadanje energije. Učitelj je bolj sproščen, ima manj potreb po nadzoru 

drugih, dvigne se nivo tolerance. Za moške naj bi bilo značilno, da se mehčajo in popuščajo, 

na drugi strani pa naj bi ţenske postale bolj dominantne in samozavestne. Učitelj nima več 

potrebe po tem, da bi se izkazal drugim, svoje cilje preoblikuje v bolj dosegljive. Učitelj je 

zaradi svoje izkušenosti bolj sproščen pri uporabi metod, gradiv, pristopov. Je strokovno 

avtonomen in suveren.  

 

b) FAZA KONZERVATIVNOSTI  

Faza konzervativnosti je paralelna fazi sproščenosti. Značilno za to fazo je, da učitelj občuti 

večji odpor do inovacij, ozira se v preteklost (nostalgija), bolj je osredotočen na to, kako 

obdrţati to, kar ima, kot pa da bi dosegel kaj novega. Zmanjšujejo se poklicne ambicije.  

 

PETA FAZA: IZPREGANJE 

Faza izpreganja je značilna med 55. in 64. letom starosti. Huberman (1993) opisuje to fazo 

kot postopno umikanje iz poklica, iskanje zanimanj izven področja sluţbe - gre za poklicno 

slovo.  

Ločimo dve fazi izpreganja: 

 

a) SPROŠČENO IZPREGANJE 

Učitelj se sicer začne nekoliko umikati, vendar se na nov način angaţira. Značilno je 

občutenje širše odgovornosti, izostren odnos do vprašanja identitete. V sistemu izobraţevanja 

opaţa pomanjkljivosti in je do njih konstruktivno kritičnen. Ohranja profesionalizen, ima 

energijo za kokovostno delo. Sproščen učitelj ohranja stik z učenci.  

 

b) ZAGRENJENO IZPREGANJE 

Zagrenjeni učitelj, prav tako kot sproščeni, občuti odgovornost do sistema, vendar ne vidi 

rešitve. Je kritičnen, vidno utrujen in izčrpan. Obrača se v preteklost, mlajšim generacijam ne 

zaupa. Učitelj ima pogosto disciplinske probleme, z učenci ne najde pravega stika.  
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 1.2.3.3 Model profesionalnega razvoja po Petri Javrh (S-model) 

 

Na podlagi Hubermanovega modela je slovenska avtorica Petra Javrh oblikovala S-model 

učiteljevega profesionalnega razvoja. Avtorica Javrh je opravila 30 polstrukturiranih 

intervjujev z učitelji osnovnih in srednjih šol. Analiza rezultatov je pokazala nekaj značilnosti, 

ki odstopajo od Hubermanovega modela (Javrh, 2008).  

 

Podobno kot pri Hubermanovem modelu tudi S-model ločuje zaţeleno in nezaţeleno stran 

učiteljevega razvoja. Zaţelen razvoj poteka v levem loku, nezaţelen pa v desnem. Razlika v 

primerjavi s Hubermanovim modelom pa je v tem, da S-model omogoča nevtralni razvoj, ki 

predstavlja najbolj optimalno ravnovesje vseh izkušenj v zrelem obdobju (prav tam).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: S-model (Javrh, 2008, str. 27) 
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PRVA FAZA: PREŢIVETJE IN ODKRIVANJE 

Za učitelje je to obdobje, ki jih prepriča, da je poučevanje zanje pravi poklic. Razlog za ta 

občutek je takojšnji stik z učenci. Nekateri poročajo o neprijetnih začetkih, povezanih s 

strahom, negotovostjo(Javrh, 2008). 

 

DRUGA FAZA: STABILIZACIJA V POKLICU 

Učitelji občutijo določeno samozavest in suverenost. Nekateri ţe začnejo uveljavljati svoje 

zahteve. V tej fazi učitelji razvijajo poklicne kompetence, značilna je tudi menjava šol, 

predvsem pri tistih, ki še iščejo svoj tip šole (prav tam). 

 

TRETJA FAZA: SREDNJE OBDOBJE KARIERE 

a) ŢIVAHNA AKTIVNOST IN EKSPERIMENTIRANJE 

Za to fazo je značilen aktivizem. V ospredju je še vedno vprašanje nadaljnjega študija. 

Učitelji začnejo postavljati svoja pravila, zahteve, na šoli si oblikujejo prepoznavno mesto. 

Postavljajo meje ravnatelju, staršem in učencem. V svojem poklicu postanejo suvereni (prav 

tam).  

 

b) NEGOTOVOST ALI REVIZIJA 

Za to obdobje so značilni opisi izgorevanja. Učitelj dvomi vase, v sistem, pogosto občuti 

strah. Veliko vlogo ima v tem obdobju ravnatelj (prav tam).  

 

ČETRTA FAZA: ZRELA KARIERA 

a) FAZA SPROŠČENOSTI 

Učitelji poročajo o ţivahnem eksperimentiranju in poklicni aktivnosti, kar je bolj značilno za 

fazo poklicne aktivnosti in eksperimentiranja. Učitelji se vključujejo v številne dejavnosti, 

iščejo nove načine delovanja v poklicu, vendar pri tem niso več tako »zaletavi« in neizkušeni 

(prav tam). 

 

b) FAZA KONZERVATIVNOSTI 

Obdobje se do določene mere odmika od Hubermanovega modela. Gre bolj za obdobje 

revizije, ki jo učitelj v tem obdobju razreši tako, da se preda, opusti načrte, kaţe pa se tudi vse 

večji odpor do novosti. Učitelji pogosto doţivljajo osebno krizo (prav tam).  
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c) FAZA KRITIČNE ODGOVORNOSTI 

Za vstop v to fazo sta značilni angaţiranost in pozitivna kritičnost. Učitelj je izkušen, 

avtonomen, zaveda se pomanjkljivosti. Deluje v skladu s svojimi vrednotami in pogledi. Od 

ostalih se loči po pozitivni kritičnosti – zaveda se svojih napak, le-te pa ga ne vodijo v 

pasivnost (prav tam).  

 

PETA FAZA: IZPREGANJE 

Ločimo zagrenjeno in sproščeno izpreganje. Učitelji v obeh primerih začnejo opuščati, se 

umikati iz prvih vrst, ne prevzemajo več večjih obveznosti. Posebnost S-modela so vedri 

učitelji, ki se na nivoju šole sicer začnejo umikati, vendar se na nov način angaţirajo. So širše 

odgovorni, imajo izostren odnos do lastne in narodne identitete (prav tam).  

 

 

V raziskavi, ki sta jo izvedla Day in Qu (2006), se je pokazalo, da imajo učitelji z enako 

delovno dobo podobne načine poučevanja in podobne zadrţke glede poklica. Raziskava je 

pokazala tudi, da  obstaja povezava med zavzetostjo za delo in učinkovitostjo učitelja. 

 

 

 1.2.3.4 VITAE-projekt 

 

VITAE-projekt (Variations in Teachers‘ Work, Lives and Effectiveness) je dolgoleten projekt 

(trajal je med leti 2001–2005), v katerem je sodelovalo 300 učiteljev osnovnih in srednjih šol, 

različnih starosti in z različnimi izkušnjami. Cilj projekta je bil raziskati različne vidike, ki 

prispevajo k spreminjanju učiteljeve učinkovitosti v različnih fazah njegovega poklicnega 

ţivljenja (Helleve, 2010). Ţeleli so ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost učiteljev v 

različnih obdobjih. Spraševali so se, ali učitelji skozi čas postanejo bolj učinkoviti ali ne. 

Zanimala jih je tudi povezava med profesionalnim in zasebnim ţivljenjem  z vidika vpliva na 

doseţke učencev (Day idr., 2006). 

 

Rezultati raziskave so pokazali, da je uspešnost profesionalnega razvoja odvisna od dveh 

dejavnikov. Prvič, profesionalni razvoj je odvisen od osebnih lastnosti in okoliščin, ki so 

posledica učiteljevega delovnega in socialnega okolja. Drugič, profesionalni razvoj je odvisen 

od faze razvoja, v kateri se učitelj nahaja (Helleve, 2010). 
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Učiteljevo identiteto sestavlja interakcija med profesionalno in osebno dimenzijo, kot tudi 

prostor, v katerem učitelj deluje. Profesionalna dimenzija sestavlja učiteljeva pričakovanja o 

tem, kaj pomeni biti dober učitelj. Na osebno dimenzijo vpliva druţinsko ţivljenje in socialno 

ekonomski status. Prostor, v katerem učitelj deluje, pa je pogojen z delovnimi  pogoji na šoli 

(Day in Gu, 2007, v Helleve, 2010). 

 

Pri VITAE projektu ( eltman, Mansfield in Price, 2011) so oblikovali šest stopenj 

profesionalnega razvoja učiteljev, ki se bolj nanašajo na izkušnje posameznika kot pa na 

njegovo delovno dobo: 

 

Tabela 2: Faze poklicnega razvoja oblikovane pri VITAE projektu (povzeto po Beltman, 

Mansfield in Price, 2011, str. 8) 

1. 

faza 

0–3 leta 

poučevanja 

PODPORA IN IZZIVI: predanost poklicu, soočanje z izzivi 

2. 

faza 

4–7 let 

poučevanja 

IDENTITETA IN UČINKOVITOST: oblikovanje identitete, učinkovitost 

v razredu 

3. 

faza 

8–15 let 

poučevanja 

SPREJEMANJE SPREMEM  V VLOGI UČITELJA:  narašča napestost 

4. 

faza 

16–23 let 

poučevanja 

NAPETOST MED POKLICEM IN ŢIVLJENJEM: pomanjkanje 

motivacije in zagnanosti 

5. 

faza 

24–30 let 

poučevanja 

SPOPADANJE Z OHRANJANJEM MOTIVACIJE 

6. 

faza 

več kot 31 

let 

poučevanja 

VZDRŢEVANJE/UPADANJE MOTIVACIJE: visoka predanost poklicu, 

borba s spremembami, ţelja po upokojitvi 
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V nadaljevanju bomo opisali bomo glavne ugotovitve VITAE-projekta (Day idr., 2006): 

 

faza: 0–3 leta poučevanja: 

Učitelji so v tej fazi osredotočeni na oblikovanje učinkovitosti v razredu. Za to fazo je 

značilna visoka stopnja predanosti poklicu. Velik vpliv na delovanje učitelja ima podpora 

vodstva šole. Slabo obnašanje učencev ima zelo negativen vpliv.  

 

2. faza: 4–7 let poučevanja: 

Učitelji so prepričani v svojo učinkovitost. 78 % učiteljev je v tej fazi prevzelo dodatne 

naloge, kar je okrepilo njihovo poklicno identiteto. Na nekaj učiteljev je imela 

preobremenitev z delom negativen vpliv.  

 

3. faza: 8–15 let poučevanja: 

Ta faza za mnoge učitelje predstavlja prelomnico v profesionalnem razvoju. Odločiti se 

morajo, kako bodo nadaljevali svoj poklicni razvoj. Skoraj 25 % učiteljev, vključenih v 

raziskavo, je kazalo znake izgube motivacije.  

 

4. faza: 16–23 let poučevanja: 

Veliko učiteljev se sooča z dodatnimi zahtevami zunaj šole (zdravstvene teţave, druţina), kar 

pa lahko v povezavi z dodatnimi odgovornostmi na delovnem mestu prinese več stresa. 

Teţava tega obdobja je, da jih veliko občuti, da so na svoji poklicni poti obtičali.  

 

5. faza: 24–30 let poučevanja 

Največji izziv v tem obdobju je obdrţati motivacijo za delo zaradi zahtev zunanje politike in 

vedenja učencev. 60 % osnovnošolskih učiteljev je ostalo motiviranih, več kot pol 

srednješolskih učiteljev pa je izgubljalo motivacijo.  

 

6. faza: več kot 31 let poučevanja 

Za to fazo je značilna visoka predanost poklicu. Skoraj dve tretjini učiteljev sta bili visoko 

motivirani in zavzeti. K temu je pripomogel pozitiven odnos z učenci in napredek učencev. 

Kot negativne faktorje so učitelji označili vladno politiko, zdravstvene teţave in vedenje 

otrok. 64 % učiteljev je ohranjalo predanost poklicu, 36 % pa se jih je počutilo utrujene in 

ujete.  
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Pri VITAE-projektu so ugotavljali tudi, kaj najbolj vpliva na učiteljevo rezilientnost. 

Rezultati, do katerih so prišli, kaţejo, da na rezilientnost vplivata podpora vodstva šole in 

kolegov, ter oblikovanje ustreznega učnega okolja na šoli (Helleve, 2010). 

 

 

 1.2.3.5 Pomanjkljivosti faznih modelov 

 

Fazni modeli sledijo časovni dimenziji, pri kateri je poudarjen kvantitativni vidik, tj. delovna 

doba, zanemarjajo pa pomembnost izkušenj. Modelom učiteljevega profesionalnega razvoja 

očitajo razne pomanjkljivosti. Med njimi so enodimenzionalnost, zanemarjanje celosti in 

pomanjkanje povezanosti raznih dejavnikov v učiteljevem poklicnem razvoju (Valenčič 

Zuljan, 2001). 

 

Kljub omenjenim slabostim faznih modelov, pa so le-ti imeli pomembno vlogo pri 

osvetljevanju učiteljevega profesionalnega razvoja predvsem z opredelitvijo elementov, v 

katerih se učitelj razvija (zaznavanje in presojanje situacij, vodenje razreda, stopnja 

zavestnosti učiteljevih odločitev …), in s poskusom konkretiziranja teh elementov za različne 

stopnje razvoja (prav tam). 

 

Fleet in Petterson (2011, v Valenčič Zuljan in  lanuša Trošelj, 2014) jim očitata linearnost – 

to je po njunem mnenju v nasprotju s pogledi na profesionalni razvoj, ki naj bi bil kompleksen 

in nepredvidljiv proces, odvisen tako od posameznika kot tudi od konteksta.  

 

Kritike faznim modelom dodajajo tudi Sheridan idr. (2009, v Valenčič Zuljan in  lanuša 

Trošelj, 2014). Pravijo, da so modeli usmerjeni v procese, s katerimi učitelji profesionalci 

osvajajo nove pojme in veščine, po njihovem mnenju pa se pozablja na vsebinski pomen teh 

veščin. Večina faznih modelov je osredotočenih v generične procese razvoja, po njihovem 

mnenju pa se premalo razvija kontekstualne variable, med katere sodita disciplina in okolje, 

ter vsebino – konkretne spretnosti, ki si jih posameznik pridobi.  

 

Dall`Alba in Sandberg (2006, v Valenčič Zuljan in  lanuša Trošelj, 2014) kot alternativo 

faznim modelom profesionalnega razvoja navajata razvoj kompetenc. Menita, da se 

kompetence razvijajo z izkustvenim učenjem in praktično uporabo znanja v resničnih 
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situacijah. Osebno se s to trditvijo ne strinjamo. Menimo, da je za razvoj kompetenc potreben 

profesionalni razvoj. 

 

 

1.2.5 ZNAČILNOSTI UČITELJEV PROFESIONALCEV 

 

Danes pri profesionalnem učitelju ni dovolj le, da obvlada določena znanja in spretnosti, 

ampak da zna to znanje fleksibilno uporabiti glede na situacijo, v kateri se je znašel. Velike 

druţbene spremembe zahtevajo od učitelja, da je fleksibilen in sposoben pravilno reagirati na 

spremembe, ki se dogajajo okoli njega (Novak, 2005).  

 

Učitelj profesionalec naj bi bil sposoben avtonomnega profesionalnega razmišljanja, ob tem 

pa naj bi sistematično sledil svojemu delu, delu drugih učiteljev, in preverjal pedagoške ideje 

z raziskovanjem v razredu (Atrichter in Posch, 1991, v Valenčič Zuljan, 2012).  

 

Za učitelja profesionalca je značilno, da verjame v to, kar počne, in zaupa v svoje učence (je 

pozoren opazovalec njihovega ravnanja). Je odgovoren in učinkovit, komunicira z ostalimi in 

zna refleksirati svoje delo. Sposoben se je učiti iz svojih neuspehov, sprašuje se o lastnem 

delu in prevzema tveganje (Javornik Krečič, 2008).  

 

Razlika med učiteljem ekspertom in učiteljem na niţjih stopnjah profesionalnega delovanja je 

v tem, da se ekspert umakne od rutine, ki se ni izkazala za uspešno. Učitelj na niţji stopnji 

profesionalnega delovanja pa pri rutini vztraja dalj časa (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

Marentič Poţarnik (2006, po Valenčič Zuljan, 2012) navaja pet sklopov kompetenc, značilnih 

za učitelja profesionalca: komunikacija in odnosi, učinkovito poučevanje, organizacija in 

vodenje, sodelovanje z delovnim in druţbenim okoljem in pa profesionalni razvoj.  

 

Po Hoyle (1989, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 8) se učiteljeva profesionalnost kaţe v 

lastnostih, kot so »opravljanje pomembne druţbene funkcije, visoka raven specifičnih znanj in 

spretnosti, vsebovanih v ―profesionalni doktrini‖, visokošolska ali  tudi podiplomska 

izobrazba, izoblikovana poklicna etika (etični kodeks), sposobnost delovanja v 

nepredvidljivih problemskih situacijah, samoizpopolnjevanje ob razmišljujoči analizi svojih 



 

30 

izkušenj, precejšnje mere svobode in avtonomnosti v izbiri delovnih postopkov, zdruţevanje 

v profesionalne organizacije …«  

 

Fullan (1993, v Javornik Krečič, 2008) našteva štiri temeljne značilnosti učitelja 

profesionalca: 

 graditev osebne vizije in preizkušanje moralne narave poučevanja, 

 raziskovanje, 

 zrelost, 

 sodelovanje s kolegi, vodstvom šole, učenci in starši. 

 

Niemi in Kohonen (1995, v Marentič-Poţarnik, 1997) navajata bistvene sestavine 

profesionalnega učitelja: 

 učitelj je poklicno zavzet za spodbujanje rasti in učenja učencev, zaupa v lastno delo, 

je poklicno odgovoren in učinkovit, odprto komunicira in refleksira; 

 učiteljeva poklicna avtonomnost je zasnovana na ponotranjenih vrednotah; učitelj je 

usposobljen in odgovoren; 

 učitelj učenje dinamično pojmuje: se sam aktivno uči in je zavzet za svoj intelektualni 

in osebnostni razvoj; 

 učitelj je v interakciji z drugimi: sodeluje in se uči v sodelovanju z drugimi, razvija in 

prilagaja učni načrt in je akcijski raziskovalec.  

 

 

1.3 REZILIENTNOST UČITELJEV 

 

Kot opisujeta Travers in Cooper (1996), učitelji poročajo o stresu na delovnem mestu. 

Povzroča ga več dejavnikov, med njimi so preobremenjenost, vedenje učencev, pomanjkanje 

moţnosti za napredovanje, neprimerni delovni pogoji, slabi odnosi s kolegi, učenci in 

vodstvom.  

 

Do sedaj vzroki in simptomi učiteljskega stresa še niso bili dodobra raziskani. Razlog za to so 

različni načini raziskovanja učiteljskega stresa kot tudi to, da učitelji nočejo priznati, da se 

soočajo s stresom. Šele v zadnjih 10 letih so se začeli kazati premiki na področju raziskovanja 

stresa v učiteljskem poklicu (prav tam). 
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1.3.1 OPREDELITEV REZILIENTNOSTI 

 

Rezilientnost je zmoţnost posameznika, da se uspešno prilagodi situaciji kljub teţkim 

okoliščinam. Pri tem ne zanika svojih teţav, ampak jih obravnava v širšem kontekstu 

(Kiswarday, 2014). Kot opisujeta Kiswarday in Valenčič Zuljan (2015), lahko do učiteljeve 

rezilientnosti pride na različnih stopnjah učiteljevega razvoja. Rezilienten učitelj nenehno 

gradi svoj profesionalni razvoj. Zahtevne situacije ne doţivlja kot problem, temveč kot izziv. 

Teorija rezilientnosti se ukvarja s tem, katere okoliščine vplivajo na uspešno soočanje s 

posledicami stiske. Raziskovanje rezilientnosti se je začelo s študijami otrok, ki so ţiveli v 

nevarnih in  zapostavljenih okoliščinah. Nekateri so se kljub teţkim ţivljenjskim pogojem 

prilagodili in uspeli (Day in Qu, 2006). Ugotovili so, da imamo ljudje zmoţnost premagati 

nekatere dejavnike tveganja in da se v človeku oblikujejo varovalni dejavniki. To potrjuje 

tezo, da smo ljudje lahko rezilientni, lahko premagamo bolečino in se lahko preoblikujemo 

(Greene, Galambos in Lee, 2003). Pomembno je, da posameznik teţav, s katerimi se sooča, ne 

zanika, ampak jih obravnava v širšem, večdimenzionalnem in dinamičnem kontekstu, in 

razvija svoje potenciale, ki bodo omogočali čim učinkovitejše premagovanje teţav 

(Kiswarday, 2014). 

 

Primarno je bila rezilientnost pojasnjena kot zmoţnost posameznika, da se prilagodi in uţiva 

kljub doţivljanju stiske. Skozi raziskovanje pa so ugotovili, da rezilientnost ni le osebnostna 

lastnost, ampak rezultat dinamičnega odnosa med tveganjem in varovalnimi dejavniki 

(Beltman idr., 2011). 

 

Gu in Day (2007) govorita o dveh trendih rezilientnosti. Kot prvo je rezilientnost psihološki 

konstrukt, ki vključuje študijo osebnostnih lastnosti, kot so na primer samozavest, 

samoučinkovitost, iznajdljivost in motivacija. Te lastnosti naj bi pripomogle k oblikovanju 

rezilientnega posameznika. Na rezilientnost pa lahko gledamo tudi kot na večdimenzionalni  

in kompleksni dinamičen proces znotraj socialnega sistema medsebojnih odnosov.  

 

Opis rezilientnosti kot jo dojemajo Greene idr. (2003): 

 je bio-psho-socialni in duhovni pojav; 

 vključuje dinamičen proces med posamezikom in okoljem; 

  se pojavi pri posameznikih ali skupnosti, ki imajo edinstvene poti razvoja; 
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 je povezan s stresom in zmoţnostjo posameznika obvladati situacijo; 

 je kompetenca, ki omogoča dnevno delovanje posameznika; 

 ima učinek v kombinaciji s tveganjem; 

 okrepi se, če posameznik sodeluje z drugimi; 

 nanjo vpliva etnična pripradnost, rasa, spol, starost, ekonomski status, vera ter telesna 

in duševna sposobnost,; 

  odraţa se lahko na večih področjih - druţina, šola, vrstniki; 

 odvisna je od razpoloţljivih virov in obvladovanja zmogljivosti. 

 

Rezilientnost je po mnenju Greene idr. (2003) odvisna od večih faktorjev: temperamenta 

odnosa posameznika in zunanjih dejavnikov, kot je npr. okolje odraščanja. Oblikovati pa jo 

pomagajo tudi vera, verovanje v nekaj večjega, in zmoţnost odkriti smisel po travmatični 

izkušnji. Na razvoj rezilientnosti ima velik vpliv tudi šola, predvsem učitelji, ki posameznika 

podpirajo, ki odraţajo rezilienco in so pravi vzorniki (Greene idr., 2003). Kot pravita Day in 

Qu (2006) je rezilientnost konstrukt notranje moči in okolja, v katerem posameznik ţivi. V 

kolikšni meri se rezilientnost izraţa je odvisno od vsake osebe posebej. 

 

Primarno je bila rezilientnost povezana z mehanskimi vedami, kjer je bila opisana kot 

zmoţnost telesa, da se po raztezanju ali stiskanju vrne v svojo prvotno obliko. Od takrat dalje 

je bil termin rezilientnost uporabljen na različnih področjih,. Oblikovala se je splošno znana 

fraza v povezavi z rezilientnostjo – »to bounce back« (vrniti se v prejšnje stanje) (Price idr., 

2012). 

 

 

1.3.2 RAZVOJ REZILIENTNOSTI 

 

Kljub temu da se je raziskovanje rezilientnosti začelo šele po letu 1950, koncept le-tega ni 

nekaj novega. V drugi polovici 20. stoletja je bil razvoj rezilientnosti hiter in 

interdisciplinaren. Ugotovili so, da rezilientnost ni prirojena lastnost, temveč da gre za 

mehanizem, ki se vzpostavi v povezavi s procesom učenja, značilnostmi posameznika in 

okoljem. Omogoča fleksibilno ţivljenje in odpornost na stres, spodbuja hitro normalizacijo na 

eni strani in učinkovit nadaljnji razvoj na drugi strani (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).  
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V psihologiji se je rezilientnost pojavila po letu 1970, ko so poskušali razumeti, kako se lahko 

določeni  otroci kljub teţkemu otroštvu (duševne bolezni staršev, spori v druţini, revščina, 

zloraba, travme, ločitev staršev) uspešno razvili. Najenostavnejša razlaga, do katere so takrat 

prišli, je, da je rezilientnost zmoţnost prilagoditve posameznika kljub travmatičnim 

dogodkom (Price idr., 2012). 

 

 eltman idr. (2011) so ugotavljali, koliko in kakšne raziskave so bile narejene na področju 

raziskovanja rezilientnosti. Ugotovoili so, da je bilo izvedenih 50 raziskav, od katerih je bila 

večina kvalitativnih raziskav, z manj kot 30 sodelujočimi v raziskavi. 

 

Teorija rezilientnosti se ukvarja z dejavniki, ki posamezniku omogočajo večjo učinkovitost 

pri premagovanju ovir. Za učinkovit razvoj rezilientnosti je pomembno izkustveno učenje. 

Dejavniki, ki vplivajo na razvoj rezilientnosti, so: varno in skrbno učno okolje, ki postavlja 

realno visoka pričakovanja, hkrati pa nudi ustrezno pomoč in podporo, razvija vseţivljenjske 

kompetence ter omogoča samostojno in aktivno udeleţbo (Kiswarday, 2014). 

 

Fredrickson (2004, v Day in Qu, 2006) pravi, da pozitivna čustva - veselje, zanimanje, 

zadovoljstvo, ljubezen - spodbujajo oblikovanje oz. vzpostavljanje novih socialnih vezi. Le-te 

pa pomagajo graditi osebnostne dobrine posameznika, ki sluţijo kot rezerve, ki kasneje 

vplivajo na uspešnost posameznikovega spopadanja s teţavami in omogočajo preţivetje. Z 

drugimi besedami to pomeni, da pozitivna čustva gradijo rezilientnost. Skozi pozitivna čustva 

se ljudje spremenijo, postanejo bolj kreativni, vedoţeljni, socialno vključeni, zdravi in 

rezilientni posamezniki. 

 

 Greene idr., (2003) ugotavlja, da je pogoj za razvoj rezilientnosti posameznika občutek 

varnosti in zagotovljene osnovne ţivljenjske potrebe. Socialni delavci so v raziskavi navajali, 

da je najpomembnejše vprašanje za nekoga, ki se sooča s kritičnimi situacijami, vprašanje 

»Kaj si ti sposoben narediti / kaj ti lahko narediš za rešitev situacije?« (Greene idr., (2003). 

Dejavnike, ki vplivajo na rezilientnost, so razdelili nanotranje, kamor so uvrstili 

posameznikov odnos do sveta, razvojni proces (okolje odraščanja), smisel za humor, 

inteligentnost, sposobnost reševanja problemov in instinkt preţivetja, ter  zunanje, kamor 

spadajo podpora druţine, šola in uspešna skupnost, v kateri posameznik ţivi. 
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V drugi polovici 20. stoletja so se oblikovali štirje valovi raziskovanja: »prvi se usmerja 

predvsem v opredeljevanje in merjenje rezilientnosti, drugi val se usmerja v preučevanje 

mehanizmov in procesov, ki sproţajo in krepijo rezilientnost, tretji val si prizadeva za 

interdisciplinarno konceptualizacijo programov za preventivno spodbujanje rezilientnosti, 

četri val pa z integrativnimi študijami raziskuje nevrokognitivna in endokrinološka načela 

rezilientnosti« (Kiswarday in Valenčič Zuljan, 2015, str. 6). 

 

 1.3.2.1 Valovi rezilientnosti 

 

PRVI VAL RAZISKOVANJA – opredeljevanje in merjenje rezilientnosti 

Raziskovalci so se najprej osredotočali na osebnostne lastnosti rezilientnih otrok, šele kasneje 

pa so začeli raziskovati druţine, iz katerih otroci prihajajo, in širše okolje. Glede na izvor 

otroka so opredelili ključne dejavnike, ki spodbujajo proţno obnašanje (Valenčič Zuljan in 

Kiswarday, 2015).  

 

Tabela 3: Ključni dejavniki razvoja rezilientnosti (povzeto po Valenčič Zuljan in 

Kiswarday, 2015) 

Ključni dejavniki razvoja rezilientnosti 

osebnostne lastnosti  dobre intelektualne sposobnosti 

 nekonflikten temperament 

 dobre socialne veščine 

 strategije reševanja problemov 

 samoučinkovitost 

 samozavest 

 pozitivna samopodoba 

 hobiji, interesi 

 vera, duhovnost 

značilnosti primarne 

druţine 

 navezanost na vsaj enega druţinskega člana 

 druţinska dinamika 

 topli starši z visokimi pričakovanji 

 dober socioekonomski status 

 povezava z razširjenimi druţinskimi člani 
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Ključni dejavniki razvoja rezilientnosti 

 dober odnos med otrokom in pomembnim odraslim 

značilnosti širšega okolja  povezava z odraslimi izven druţine 

 inkluzivno usmejene šole 

 izobraţevanje na različnih ravneh (od predšolske vzgoje do 

univerze) 

 moţnost kakovostnega preţivljanja prostega časa 

 naklonjenost do vseţivljenjskega učenja 

 medgeneracijsko sodelovanje 

 

 

DRUGI VAL RAZISKOVANJA – preučevanje mehanizmov, ki krepijo rezilientnost 

Rutter (1990, Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015) poudarja vlogo ključnih mehanizmov, ki 

omogočijo začetek zaščitnih postopkov in znatno vplivaja na njihovo učinkovitost.  

Predstavljajo zaščito otroka pred škodo in zmanjšujejo vpliv dejavnikov tveganja, 

preprečujejo negativne veriţne reakcije s spodbujanjem varovalnih dejavnikov, izboljšujejo 

samopodobo in krepijo sposobnosti za uspešno reševanje problemov.  

Definiranje zaščitnih mehanizmov rezilientnosti omogoča raziskovanje učinkovitega 

preventivnega načina spodbujanja individualnih in kontekstualnih sposobnosti – le te so 

osnova za oblikovanje inkluzivne in proţne druţbe (prav tam). 

 

Grotberg (1997, 2003, v Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015) pravi, da lahko rezilientno 

ravnanje spodbudimo z interakcijo posameznih notranjih zaščitnih dejavnikov (osebni viri 

energije), zunanjih zaščitnih dejavnikov (viri zunanje moči in podpore) in varovalnih 

dejavnikov (posameznikove sposobnosti). Poznavanje omenjenih procesov pomaga staršem in 

učiteljem, da sistematično spodbujajo lastnosti, kot so samozavest, samopodoba, odgovornost, 

neodvisnost, zaupanje, pobuda in učinkovitost. Vse te lastnosti so znane kot osnovni gradniki 

rezilientnosti.  
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TRETJI VAL RAZISKOVANJA – konceptualizacija programov za preventivno spodbujanje 

rezilientnosti 

Programi za preventivno spodbujanje rezilientnosti so oblikovani na psihosocialnem in 

izobraţevalnem modelu in nudijo najboljše moţnosti za vzpostavitev in ohranjenje zaščitnih 

faktorjev (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).  

Kompenzacijski modeli so usmerjeni v zmanjševanje škode, nevtralizacijo negativnih vplivov 

in preprečevanje veriţnih reakcij. Martin in Marsh (2003, v Valenčič in Zuljan in Kiswarday 

2015) sta ugotovila, da je šolska rezilientnost sestavljena iz štirih glavnih faktorjev: 

samozavest, samokontrola, nizka raven anksioznosti in vztrajnost.  

Cilj tretjega vala raziskovanja je usmeriti vir moči v posameznikove zmoţnosti in potenciale, 

in ne v probleme in pomanjkljivosti. Posameznik bi moral iskati svoj vir moči v okolju, ki bo 

pripomogel k hitremu in učinkovitemu izboljšanju ţivljenja (prav tam).  

 

 

ČETRTI VAL RAZISKOVANJA — raziskovanje integriranih načel rezilientnosti 

Integrirane študije razlagajo načelo rezilientnosti s pomočjo strokovnjakov in raziskovalne 

tehnologije. Nove raziskave in tehnološke zmoţnosti v genetiki, nevro-psihologiji in statistiki 

omogočajo celostno razumevanje rezilientnosti in potrjujejo vpliv psihosocialnih izkušenj na 

delovanje moţganov. Človeški moţgani se spreminjajo z vsako izkušnjo in povratno 

informacijo iz okolja. Rezilientnost je tako pojasnjena kot povratna informacija, ki jo 

posameznik na osnovi prejšnjih izkušenj, kompetenc in zunanjih virov prepozna in se zaveda 

moţnosti za boljše delovanje (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).  

 

 

1.3.3 REZILIENTNOST IN UČITELJI 

 

Za profesionalni razvoj posameznika je pomembna njegova rezilientnost. Kiswarday in 

Valenčič Zuljan (2015, str. 12) rezilientnega učitelja opredeljujeta kot: »usposobljenega 

profesionalca, ki je zmoţen oblikovati ustrezno učno okolje za optimalen izobraţevalni in 

osebnostni razvoj vseh učencev ter je skozi proces medsebojnega sovplivanja osebnih in 

socialnih vidikov sposoben oblikovati predelano podobo o sebi kot profesionalcu in o 

učiteljskem poklicu kot profesiji.«  
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Raziskovanje rezilientnosti učiteljev je »dokaj neznana veja raziskovanja«. Preučuje stres, 

izgorevanje in neuspeh ter nam pomaga razumeti, zakaj učitelji vztrajajo v poklicu, pri 

katerem se ves čas soočajo z izzivi. Rezilientnost je rezultat dinamičnega odnosa med 

tveganjem in varovalnimi dejavniki. Ključna varovalna dejavnika sta nesebičnost in visoka  

raven samoučinkovitosti. Tveganje oziroma razloge za stres pa lahko predstavljajo različni 

zunanji dejavniki npr. slabi odnosi z vodstvom šole, sodelavci ali učenci ( eltman idr., 2011). 

 

Da lahko učitelj opravi svoje poklicne vloge in je sposoben rešiti nepredvidljive situacije, 

mora biti profesionalno razvit in mora imeti ţeljo po vseţivljenjskem izobraţevanju in 

razvoju. Proces vseţivljenjskega učenja vključuje osebno, profesionalno in socialno raven. Z 

vidika rezilientnosti je pomembno, kako učitelj razume svoje poučevanje, znanje, ki ga ima, 

in profesionalno vlogo, ki jo opravlja. Prav tako je pomembno njegovo razumevanje 

izobraţevalnega procesa in šolskega sistema (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015). 

 

Rezilientnost je pri učiteljskem poklicu pomembna iz več razlogov. Od učencev ne moremo 

pričakovati rezilientnosti, če njihov učitelj, ki je otrokov vzornik, ne kaţe znakov 

rezilientnosti. Učiteljevanje je zahteven poklic. Usmeritev učitelja od stresa in 

preobremenjenosti k rezilientnosti mu pomaga obdrţati zagnanost in motivacijo za 

poučevanje (Day in Qu, 2006). 

 

Poučevanje je  kognitivno, čustveno in fizično zahtevno, lahko je tudi zelo izčrpajoče. Zaradi 

poučevanja v takih okoliščinah je pomembno, da je učitelj rezilienten. Reševanje številnih 

strokovnih problemov je zagotovo zelo stresno. Rešitev problema ne bi smela biti pojmovana 

zgolj kot preţivetje v poklicu. Uspešna rešitev problema bi morala v učitelju vzbuditi 

strokovno zadovoljstvo in občutek izpolnitve. To pa je odvisno od delovnega okolja in 

odnosov med sodelavci (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).  

 

Rezilientost učiteljev je dinamični proces, rezultat interakcije med človekom in okoljem. 

Individualne značilnosti kot so samoučinkovitost, samozavest in varovalni dejavniki, so 

pomembne pri premagovanju stiske. V procesu rezilientnosti so pomembni odnosi, tako 

profesionalni kot osebni. Rezultat rezilientnosti pa je, da je učitelj zadovoljen s svojim 

poklicem (Beltman idr., 2011). 
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Rezilienten učitelj je učitelj, ki je sposoben oblikovati takšno učno okolje, ki spodbuja 

optimalen učni in osebni razvoj učencev. Hkrati pa mora ustvariti podobo sebe kot učitelja. 

To mu omogoča izboljšati profesionalni razvoj in konstruktivno izboljšati okolje (Valenčič 

Zuljan in Kiswarday, 2015). 

 

Pearce in Morrison (2011) menita, da je rezilientnost več kot iskanje pozitivne rešitve za 

posameznega učitelja. Če se npr. učitelj začetnik ne more sprijazniti s tem, da razmišlja 

drugače kot njegovi kolegi, je njegov obstanek v poklicu ogroţen. Učitelj mora poiskati svoj 

način, kako postati vpet v poklic, oblikovati si mora lastna pojmovanja učenja in poučevanja. 

Na ta način lahko izkoristi svoje potenciale in postane dober učitelj.  

 

Razvijanje rezilientnosti je odvison od kulture sodelovanja bodočih učiteljev.  odoči učitelji, 

študenti, se morajo naučiti delovati skupaj in analizirati tako svoje delo kot tudi delo svojih 

kolegov. Za bodoče učitelje so poleg znanja pomembne tudi druge veščine: socialne veščine, 

sodelovanje, sprejemanje povratnih informacij, analiziranje klime med sodelavci. Za dober 

razvoj bodočih učiteljev je pomembno sodelovanje med njihovimi učitelji. Rezilientnost 

študentov je odvisna tudi od rezilientnosti njihovih učiteljev (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 

2015). 

 

Valenčič Zuljan in Kiswarday (2015) kot enega izmed pomembnih faktorjev razvoja 

rezilientosti opredelita delovno okolje, v katerem se oblikujeta zaupanje in pripravljenost na 

novo učenje. Klima v šolski zbornici je v veliki meri odvisna od ravnatelja. Učitelj, ki je odprt 

za sodelovanje in pripravljen na profesionalno delovanje v širši skupnosti, pomaga oblikovati 

kulturo sodelovanja med sodelavci in na šoli. Gu in Li (2013, v Valenčič Yuljan in 

Kiswarday) potrdita avtorici Valenčič Zuljan in Kiswarday, saj dodajata, da je učiteljev 

občutek rezilientnosti povezan z odnosi. Učitelj, ki se razume z ostalimi kolegi, ima največ 

moţnosti za razvoj rezilientnosti, verjetno bo zavzet in učinkovit v razredu, imel bo zaupanje 

kolegov, učencev in njihovih staršev. Na oblikovanje rezilientnosti pri učiteljih pomembno 

vpliva kultura sodelovanja in obratno.  

 

Pomembno vlogo pri razvoju rezilientnega učitelja ima vodstvo šole, ki mora ustvariti odprto, 

kolegialno in zaupanja vredno okolje. Občutek pripadnosti je tisti, ki ţene učitelja in mu daje 

notranjo moč.  rez podpore kolegov in vodstva šole učitelji ne morejo kakovostno opravljali 
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svojega dela. Učitelj ne more biti rezilienten sam po sebi. Naloga šole je, da zagotovi pogoje, 

ki omogočajo razvoj učiteljeve rezilientnosti (Day in Gu, 2014). 

 

Raziskave so potrdile, da prepričanja o svoji učinkovitosti predstavljajo velik del učiteljeve 

rezilientnosti, zato ker večja učinkovitost zmanjša izčrpanost, poveča zadovoljstvo in 

predanost poklicu, vodi k boljši organizaciji in poveča učiteljevo toleranco pri napačnih 

odgovorih. Prav tako naj bi vplivala na boljše doseţke pri učencih, izboljšala motivacijo za 

učenje in pozitivno vplivala na odnos do šole (Valenčič Zuljan in Kiswarday, 2015).  

 

 eltman idr. (2011) so pregledovali raziskave, ki so ţe bile narejene na področju rezilientnosti 

učiteljev. Teţave učiteljev so razdelili na dve področji, in sicer teţave, povezane s 

poučevanjem in šolo, ter teţave, povezane s poklicem na splošno. Pod prvo spadajo: vodenje 

razreda, učenci s posebnimi potrebami, nepodpirajoče vodstvo šole, pomanjkanje 

pripomočkov, odnos s starši, socialna izolacija, odnosi s sodelavci, odnos otrok, staršev in 

ravnatelja do učitelja, uporaba tujega materiala. Teţave, povezane s poklicem, pa so: visoke 

delovne obremenitve, pomanjkanje časa, uvedba zunanjih predpisov, negotovost, slab nivo 

zaposlovanja, teţave z učnim načrtom, neobvladanje snovi, nepodpirajoč mentor, slaba plača. 

 

Da bi se izognili visokemu deleţu učiteljev, ki zapustijo poklic, bi bilo potrebno med učitelji 

začetniki in tudi med študenti načrtno razvijati rezilientnost. Le-to razumemo kot sposobnost 

vrniti se v prejšnje stanje kljub stiski, ki jo občutiš.  odoči učitelji bi se torej ţe med študijem 

morali naučiti konstruktivnega razreševanja problemskih situacij, ki se jim lahko zgodijo v 

šoli (Price idr., 2012). 

 

VITAE-projekt je med drugim ugotovil tudi, da so tisti učitelji, ki so ohranili pozitivno 

poklicno pot, ostali predani in trajno zavezani poklicu. Povedano z drugimi besedami, taki 

učitelji so rezilientni učitelji. Učitelji, ki so zadovoljni s svojim poklicem, so praviloma bolj 

učinkoviti na delovnem mestu in v večji meri spremljajo učenčev napredek (Price idr., 2012). 

 

Učiteljeva zavezanost poklicu je tesno povezana z njihovo motivacijo za vstop v učiteljski 

poklic. Raziskava je pokazala, da na učiteljevo motivacijo za vztrajanje v poklicu vplivajo 

različni poklicni in osebni faktorji, katerih vpliv se kaţe v zmoţnosti učitelja ostati rezilienten 

(Price idr., 2012). 
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V VITAE-projektu so ugotovili, da na rezilientnost ne bi smeli gledati samo kot na biološko 

določeno kvaliteto. Pogosto se namreč kaţe kot osebnostna lastnost. Razvija in manifestira se 

kot dinamičen proces znotraj določenega konteksta - z drugimi besedami, na  rezilientnost 

lahko gledamo kot na razvijajoč, ne statičen  koncept. Prav tako ni  nujno, da je posameznik 

rezilienten v vseh fazah profesionalnega razvoja. Lahko je rezilienten v določeni fazi, ko pa se 

ta faza spremeni, znakov rezilientnosti ni več  (Day idr., 2006).  

 

Henderson in Milstein (2003, v Day idr., 2006) sta primerjala znčilnosti rezilientnih otrok in 

rezilientnih odraslih. Ugotavljata, da je proces gradnje rezilientnosti v obeh primerih enak. 

Oboji so si delili naslednje lastnosti: socialno pozitivni odnosi, spretno reševanje problemov, 

imeti cilj v ţivljenju in motivacija za samonapredek.  

 

VITAE-učitelji so bili razdeljeni v skupine glede na leta izkušenj. Znotraj teh skupin so imeli 

podobne značilnosti in skrbi. V vsaki skupini so bili učitelji, pri katerih so zaznali upad 

zavezanosti poklicu in tiste, pri katerih je bila zavzetost poklicu konstantna. Ugotovili so 

statistično pomembno povezavo med zavzetostjo učitelja in učinkovitostjo njegovih učencev 

(Day idr., 2006). 

 

Učiteljeva zmoţnost ohranjanja rezilientnosti je po rezultatih VITAE-raziskave odvisna od 

prepričanj posameznika in okolja, v katerem ţivi in dela. Občutek poklicne identitete je ključ, 

ki ohranja občutek pripadnosti poklicu skozi vse faze profesionalnega delovanja. Poleg tega je 

analiza učiteljev pokazala, da je bolj verjetno, da bodo rezilientnost razvili učitelji na začetku 

in v sredini kariere, kot tisti, ki ţe zaključujejo svojo kariero (Day idr., 2006). 

 

Učitelji, katerih izkušnje so dokaj stabilne (stabilno osebno ţivljenje, malo problemov v 

sluţbi), nimajo velike potrebe po razvoju rezilientnosti. Day idr. (2006) menijo, da 

rezilientnost prihaja od znotraj. Nanjo pa imajo velik vpliv tudi zunanji dejavniki (osebni in 

profesionalni). 

 

Občutek samoučinkovitosti je pomembna komponenta pri učiteljevi zavzetosti za delo in 

rezilientnosti. Da se lahko »poberejo« po neuspehu ali stiski, morajo učitelji verjeti sami vase. 

Večji občutek samoučinkovitosti kot imajo, laţje se »poberejo« (kaţejo večjo rezilientnost). 

Če povemo drugače, razvoj učiteljeve samoučinkovitosti je povezan z rastjo rezilientosti (Day 

idr., 2006).  
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2. EMPIRIČNI DEL 

 

 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Učitelji so danes soočeni s številnimi poklicnimi izzivi, ki lahko predstavljajo pomembno 

spodbudo za njihovo strokovno rast, lahko pa pripeljejo tudi do poklicnega stresa in 

izgorelosti. Slednje med drugim lahko negativno vpliva tudi na pouk. Da bi bilo negativnih 

vplivov na pouk čim manj, je pomembno, da učitelji razvijajo rezilientnost. V magistrskem 

delu nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj in njegovo 

rezilientnost.   

 

2.2 CILJI RAZISKAVE 

  

V okviru raziskave smo ţeleli ugotoviti: 

 kako se učitelji razrednega pouka profesionalno razvijajo in katere dejavnike 

zaznavajo kot spodbujevalce lastnega profesionalnega razvoja; 

 kaj po mnenju učiteljev povzroča poklicni stres in kaj jim pomaga graditi rezilientnost; 

 ali obstaja povezanost med poklicnim zadovoljstvom učiteljev, profesionalnim 

razvojem posameznika in njegovo rezilientnostjo. 

 

2.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Pri empiričnem delu magistrske naloge je uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega 

raziskovanja. Raziskovalni pristop je kvalitativna empirična raziskava.  

 

2.4 VZOREC 

 

Način vzorčenja je namenski in neslučajnostni.  

V raziskavo je vključenih 14 učiteljic razrednega pouka, ki poučujejo na različnih osnovnih 

šolah v osrednji Sloveniji v šolskem letu 2015/2016. Učiteljice so razdeljene v 5 skupin glede 
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na leta poučevanja (1–3 leta poučevanja, 4–6 let poučevanja, 7–18 let poučevanja, 19–30 let 

poučevanja in 30–40 let poučevanja). 

 

V vzorcu je največ učiteljic, ki imajo 7–18 let delovne dobe, in sicer 26,7 %. Prevladujejo 

učiteljice, ki imajo naziv svetovalca (50 %).  

 

Tabela 4: Prikaz strukture učiteljic glede na delovno dobo 

Leta poučevanja 

 Frekvenca Odstotki [%] 

0–3 leta 3 21,4 

4–6 let 2 14,3  

7–18 let 4 28,6  

19–30 let 2 14,3  

31–40 let 3 21,4  

Skupaj 14 100  

 

 

Tabela 5: Prikaz strukture učiteljic glede na naziv 

Naziv 

 Frekvenca Odstotki [%] 

Svetnik 1 7,1  

Svetovalec 7 50,0  

Mentor 2 14,3  

Brez naziva 4 28,6  

Skupaj 14 100  

 

 

2.5 OPIS INSTRUMENTA 

 

Podatki  so bili zbrani z nestandardiziranim intervjujem, in sicer polstrukturiranim 

nestandardiziranim intervjujem.  
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Vprašanja v intervjuju so odprta. Intervju je bil sestavljen iz treh vsebinskih sklopov. V prvem 

delu so vprašanja o splošnih podatkih, kot so npr. leta poučevanja in naziv. V drugem delu 

smo jih povprašali o učiteljevi vlogi in o poklicnem zadovovoljstvu. V tretjem delu smo se 

osredotočili na profesionalni razvoj učiteljev ter na stres in reševanje stresnih situacij – 

rezilientnost.  

 

2.6 ZBIRANJE PODATKOV 

 

Intervjuje smo izvajali v aprilu in maju 2016. Podatke smo pridobili s pomočjo 

polstrukturiranega intervjuja. Z učiteljicami smo se dogovorili o sodelovanju. Intervjuje smo 

zbirali individualno. S tem smo preprečili vpliv ene proučevane osebe na drugo. Vsem 

sodelujočim smo zagotovili anonimnost. Intervjuji so potekali na šoli, na katerih sodelujoče 

učiteljice poučujejo. Trajali so od dvajset do trideset minut.  

 

2.7 OBDELAVA PODATKOV 

 

Po opravljenih intervjujih smo zbrane podatke pretipkali. Transkripte smo podrobno 

pregledali in proučili ter podatke kodirali, analizirali in oblikovali ugotovitve.  

 

ANALIZA INTERVJUJEV: 
 

Analiza intervjuja z učiteljico A: 
 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete?  
1 leto. 

Kakšen naziv imate?  

Nimam naziva. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 
Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: 

veselje do dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Bistvo tega poklica je poučevanje in 

vzgajanje otrok. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Vsakodnevno otroke poučujem, motiviram, 

vzgajam in upa,m da se bodo razvili v 
odrasle, ki znajo razmišljati s svojo glavo, da 

bodo znali sodelovati in da se ne bodo 
ustrašili izziva. 

Bistvo učiteljskega 

poklica: poučevanje, 

vzgajanje, motiviranje 

otrok. 

POUČEVANJE, 

VZGAJANJE 
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Katera so vaša močna področja? Kako ste 

jih razvili? 
Komunikacija z ljudmi, ples, skrb za druge 

ljudi, potrpeţljivost. Razvijala sem jih celo 

ţivljenje. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? 

Kaj delate za odpravo šibkih področij? 

Trenutno mogoče komunikacija s starši, 
predvsem, kako jim predati slabe novice. In 

pa mogoče opisno ocenjevanje. O tem vem 
bolj malo. Za odpravo šibkih področij se 

udeleţujem intervizije, kjer veliko govorimo o 

šibkih področjih, kako se jih sploh zavedati, 
kako odpraviti, in to mi zelo pomaga. Najprej 

se jih moraš zavedati, da lahko začneš z 

njihovo odpravo.  

Močna področja: 

komunikacija, skrb za 

druge, potrpeţljivost. 

 

 

 

Šibka področja: 

komunikacija s starši, 

opisno ocenjevanje. 

 

 

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: intervizija, 

soočanje s svojimi 

pomanjkljivostmi. 

KOMUNIKATIVNOST, 

EMPATIJA, 

POTRPEŢLJIVOST 

 

 

 

DELO S STARŠI, 

OCENJEVANJE 

 

 

 

 

INTERVIZIJA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno 

sem zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - 

sploh nisem zadovoljen). Utemeljite svoj 

odgovor. 

4. Sem zadovoljna, imam dobro sluţbo, v 
kateri uţivam, vsak dan me pričakajo novi 

izzivi in nikoli ni dolgočasno.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali 

to situacijo. 
Največ poklicnega zadovoljstva mi je prineslo 

dejstvo, da je otrok teţko domačo situacijo 
zaupal prav meni, to je prvič da se je zaupal 

katerikoli učiteljici. Kljub teţki izjavi in 

nešteto dopisov, ki sem jih nato morala 
napisati, mi je to prineslo zadovoljstvo do te 

mere, da je otrok izbral prav mene za 

zaupnico.  

Poklicno zadovoljstvo: 

zadovoljna s poklicem 

(uţiva v poklicu, izzivi).  

 

Situacija, ki prinaša 

poklicno zadovoljstvo: 

odločitev otroka, da zaupa 

teţko situacijo in verjame, 

da bo učiteljica v pomoč. 

 

 

 

 

 

ZAUPANJE OTROK 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 
4. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem 

poklicnem delovanju do sedaj najbolj 

stresna. Kako ste se soočali z njo? Kaj vam 

je bilo pomoč? Kaj ste pogrešali? Kaj ste se 

iz te situacije naučili? 

Najbolj stresna situacija je bila, ko je otrok 

fizično in verbalno napadel učenko, nato pa, 
ko sem ţelela  slišati celotno zgodbo, je otrok 

začel verbalno napadati tudi mene. Otrok je 

bil v hudi stiski in karkoli sem mu ţelela 
svetovati, ni ţelel poslušati. Takrat je bil 

izdan tudi predlog za vzgojni opomin in to je 
bilo zame prvič. Morala sem se soočiti tako z 

njegovimi starši, razredničarko kot 

Pogostost stresnih situacij: 

pogosto 

 

 

 

Stresna situacija: fizični in 

verbalni napad učenca 

 

 

 

Pomoč v stresnih 

situacijah: vodstvo šole 

 

 

Načini, kako omiliti stres: 

sproščujoče dejavnosti, 

pogovor  

 

 

 

 

 

 

 

AGRESIVNOST 

UČENCA 

 

 

 

VODSTVO 

 

 

 

POGOVOR 
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ravnateljico. Iz te situacije sem se naučila, da 

je dobro, da imaš podporo vodstva ter 
sodelavk.  

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki 

ga doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste 

prišli? 

Stres je najbolje omiliti v sproščujočem 

okolju ob stvareh, ki te sprostijo. Mene 
osebno sprosti sprehod s psičko, ogled kakšne 

zabavne serije ali pa preprosto pogovor z 
ljubljeno osebo. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V 

kateri fazi kariere se vam je to dogodilo? 

Koliko časa je bilo to za vas aktualno? 

Ja sem, na začetku poučevanja, ko sem imela 

občutek, da so učenci zaradi mene, moje 
nesposobnosti, vzgojno problematični, da 

mogoče nisem prava za to sluţbo. To je bilo 

aktualno toliko časa, dokler nisem ugotovila, 
da nimam samo jaz teh problemov oz. da sem 

kar uspešna pri reševanju konfliktov. 

 

 

 

Razmišljanje o opustitvi 

poklica na začetku 

poklicne poti. 

 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec? 
Potrpeţljivost, dobre ideje, zna sodelovati v 

timu, zna ravnati s starši, motivator 

(animator). 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu 

lastnosti profesionalnega učitelja? Ali se 

vam zdi, da ste bolj, enako ali manj 

profesionalno razviti kot vaši kolegi na 

šoli? 
Vidim se v zgornjih lastnostih, ampak se mi 

zdi, da sem zaenkrat manj profesionalno 

razvita kot kolegi na šoli.  

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Udeleţujem se izobraţevanj, hodim na 
intervizijo, sodelujem s kolegi iste stroke na 

drugih šolah, berem članke. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete 

več kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete? 
Ne. Bila sem na dveh izobraţevanjih o 

poučevanju tujega jezika in o opisnem 
ocenjevanju. 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - 

zelo je pomemben) 

5. 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: 

potrpeţljivost, dobre ideje, 

sodelovanje v timu, zna 

ravnati s starši, motivator 

 

Mnenje o lastni 

profesionalnosti: manj 

profesionalno razvita kot 

kolegi. 

 

 

Načini profesionalnega 

razvoja: izobraţevanja, 

intervizija, sodelovanje s 

kolegi, branje člankov 

 

 

Pogostost izobraţevanj: 

dva izobraţevanja v 6 

mesecih 

 

Področja izobraţevanja: 

poučevanje tujega jezika, 

opisno ocenjevanje 

 

 

Pomembnost 

profesionalnega razvoja: 

zelo pomemben 

POTRPEŢLJIVOST, 

INOVATIVNOST, 

TIMSKO DELO, DELO S 

STARŠI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZO RAŢEVANJA, 

INTERVIZIJA, 

LITERATURA, 

SODELAVCI 

 

 

 

 

 

 

TUJI JEZIK, OPISNO 

OCENJEVANJE 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: izvede 

PRILAGODITEV URE 
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(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite? 
Izvedem poskus brez glavne sestavine, 

učencem pa dam nalogo, da poskusijo do 

naslednjič ugotoviti, katero sestavino mi je 
ukradel zlobni škrat.  

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  
Da 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Oboje, bi se počutila rahlo tesnobno, a bi se 
znašla in ţelela na vsak način rešiti situacijo.  

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Pokazala bi, kakšne napake je naredila, kaj 

sem jo vprašala, in mu povedala, da 
ocenjujem v skladu s pravilnikom. Vprašala 

bi ga, kaj je po njegovem problem, da je 

učenka pozabila na snov, ki sta se jo učila. 
Kako sta se učila? 

prilagojeno uro 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: tesnoba, a hkrati 

iskanje rešitve 

 

Soočenje s starši: 

obrazloţitev kriterijev 

ocenjevanja, ponundi 

pomoč 

 

 

ISKANJE REŠITVE 

 

 

 

KRITERIJI, POMOČ 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi učiteljic so v prilogi 1) 
Z učiteljico številka 1.  

Poistovetenje z učiteljico 1  

Huberman je poklicni razvoj učitelja 

razdelil na več faz. V katero fazo bi se 

uvrstili? (faze so opisane v intervjuju v 

prilogi 1) 
Uvrstila bi se v 1. fazo: preţivetje in 

odkrivanje. 

Huberman: Faza 

preţivetja in odkrivanja.  

 

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico B: 
 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete? 

1 leto. 

Kakšen naziv imate? 

Sem brez naziva. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: veselje 

do dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Po mojem mnenju sta bistvena izobraţevanje in 

vzgoja. Poleg tega je zelo pomembno, da učitelj 

učence pripravlja na ţivljenje, na prihodnost, 

na samostojnost in strpnost. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Po mojem mnenju sem pripravljena na vse te 

vloge. Učence izobraţujem, jih vzgajam, delam 

Bistvo učiteljskega poklica: 

izobraţevanje, vzgoja, 

priprava na ţivljenje, naučiti 

strpnosti in samostojnosti. 

 

 

POUČEVANJE, 

VZGAJANJE, PRIPRAVA 

NA ŢIVLJENJE 
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na tem, da jim predstavim tudi stvari, ki jim 

bodo v ţivljenju prav prišle, navajam jih na 

samostojnost, spodbujam jih k strpnosti in k 

temu, da drug drugemu pomagajo. 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Sem komunikativna, odprta in vedno 

pripravljena, da se kaj novega naučim. 

Učencem sem dosegljiva, če imajo teţave. 

Menim, da sem tudi potrpeţljiva in vztrajna. 

Mislim, da ta je k tem močnim področjem 

pripomogla vzgoja in pa tudi situacije, dogodki 

v ţivljenju, ljudje okoli mene.  

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Izboljšave bi potrebovala na področju dela s 

starši in na področju dela z nadarjenimi. V zvezi 

z nadarjenimi preberem kakšen članek, knjigo 

in drugo literaturo, kjer dobim ideje, kako delati 

z nadarjenimi na različnih področjih. S starši 

imam dobre in odkrite odnose. Trudim se biti 

dosegljiva in vedno pripravljena poslušati ter 

reševati probleme, če se pojavijo. 

močna področja: 

komunikativnost, odprtost, 

vedoţeljnost, potrpeţljivost, 

vztrajnost 

 

 

 

šibka področja: delo s starši, 

delo z nadarjenimi 

 

 

 

načini odpravljanja šibkih 

področij: branje člankov, 

knjig 

KOMUNIKATIVNOST, 

ODPRTOST, 

VEDOŢELJNOST, 

POTRPEŢLJIVOST 

 

 

STARŠI, NADARJENI 

 

 

LITERATURA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

5 – zelo sem zadovoljna. Z učenci se zelo dobro 

razumemo, imamo lepe odnose. Sodelavci so me 

lepo sprejeli in so mi vedno pripravljeni 

pomagati. Kot učiteljica moram slediti novostim 

na področju vzgoje in izobraţevanja in se tako 

veliko novega naučim – si širim obzorja. 

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Trenutno sem se spomnila na situacijo, ko sem 

imela nastope pri sodelavkah, da so ravnateljici 

lahko podale mnenje o meni. Takrat sem še 

nadomeščala učiteljico na bolniški in obetala se 

mi je zaposlitev na tej isti šoli. Takrat, ko sta me 

sodelavki pohvalili – mojo energijo v razredu in 

moje ideje za izvedbo učne ure – sem bila 

poklicno zelo zadovoljna in sem se res dobro 

počutila. 

Poklicno zadovoljstvo: zelo 

zadovoljna (dobri odnosi s 

kolegi in učenci) 

 

Situacija, ki prinaša poklicno 

zadovoljstvo: pohvala 

sodelavk, sprejetost v 

kolektivu 

 

 

 

 

SPREJETOST V 

KOLEKTIV 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

4 - pogosto. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem 

poklicnem delovanju do sedaj najbolj 

stresna. Kako ste se soočali z njo? Kaj vam je 

bilo pomoč? Kaj ste pogrešali? Kaj ste se iz 

te situacije naučili? 

Ena izmed najbolj stresnih situacij zame je bila 

pogostost stresnih situacij: 

pogosto 

 

stresna situacija: negotovost 

o zaposlitvi 

 

 

Pri razrešitvi pomagala 

pomoč sodelavcev. 

 

 

 

 

 

NEGOTOVOST O 

ZAPOSLITVI 

 

 

SODELAVCI 
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negotovost, ali bom po nadomeščanju učiteljice 

na bolniški, dobila zaposlitev na tej isti šoli ali 

ne. 

Priznati moram, da me je zelo skrbelo. V pomoč 

so mi bile sodelavke, ki so ravnateljici 

velikokrat rekle dobro besedo zame in me 

spodbujale. Iz te situacije sem se naučila, da 

moraš vedno dati vse od sebe, se izkazati in 

potem, ne smeš ničesar obţalovati. 

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki 

ga doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste 

prišli? 

Včasih res razmišljam o tem. Ugotovila sem, da 

na vse stresne situacije ne moremo biti 

pripravljeni. V določenih primerih pa lahko 

stres vsaj omilimo. Jaz se trudim, da si čim več 

stvari toliko prej pripravim in da imam rezervni 

načrt – npr. razmislim, kaj bom naredila, če se 

stvari ne iztečejo, kot sem si zamislila. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Zaenkrat o menjavi poklica oziroma sluţbe ne 

razmišljam. V tej fazi celo mislim, da menjava 

poklica pri meni ne pride v poštev, ker 

opravljam svoj sanjski poklic. 

Načini, kako omiliti stres: 

vnaprej se pripravi, rezervni 

načrti 

 

 

Nikoli ni razmišljala o 

menjavi poklica.  

 

REZERVNI NAČRTI 

 

 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Menim, da je učitelj profesionalec pripravljen 

na vseţivljenjsko učenje, na to, da širi svoje 

sposobnosti in da poglablja svoje ţe usvojeno 

znanje. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

V zgornjem opisu lastnosti se prepoznam. 

Menim, da sem vseeno malo manj profesionalno 

razvita od mojih kolegov, saj imam manj 

izkušenj kot oni, ki so ţe dlje zaposleni. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Poglabljam svoje znanje, širim svoje 

sposobnosti. Zelo pogosto analiziram svoje 

delo, velikokrat se izkaţe, da se v 

nepredvidljivih situacijah znajdem – če pa ne 

vem, kako ukrepati, vem, kje in kako poiskati 

pomoč. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete? 

V zadnjih šestih mesecih sem bila na dveh 

izobraţevanjih, in sicer na izobraţevanju za 

zgodnje poučevanje angleščine in na 

izobraţevanju v zvezi z opisnim ocenjevanjem 

angleščine v prvem razredu. 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: vseţivljenjsko 

se uči, širi sposobnosti, 

poglablja znanje. 

 

Mnenje o lastni 

profesionalnosti: manj kot 

kolegi. 

 

Načini profesionalnega 

razvoja: analiza lastnega dela 

 

Pogostost izobraţevanj: 2 

izobraţevanji v zadnjih 6 

mesecih. 

 

Področja izobraţevanja: 

zgodnje poučevanje 

angleščine, opisno 

ocenjevanje. 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo pomemben. 

 

 

VSEŢIVLJENJSKO 

UČENJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA DELA 

 

 

 

 

 

 

 

TUJI JEZIK, OPISNO 

OCENJEVANJE 
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pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben). 

5 – zelo je pomemben. 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Poskus prilagodim ali pa izvedem drug poskus s 

stvarmi, ki jih imam pri roki. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam? 

Mislim, da ja. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Na tako sitacijo po navadi gledam kot na izziv. 

Je pa verjetno odvisno tudi od tega, kakšen dan 

imam. Po navadi sem dobro razpoloţena in na 

to gledam kot na izziv. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Očetu bi ponovno pokazala kriterije 

ocenjevanja in mu razloţila, kaj je njegova hčer 

znala in česa ne. Svetovala bi mu, kako lahko 

izboljša znanje in kako ji on pri tem lahko 

pomaga.  

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: prilagoditev 

poskusa, izvedba drugega 

poskusa. 

 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: predstavlja izziv, 

odvisno od počutja. 

 

 

Soočenje s starši: pokaţe 

kriterije in učenčeve 

odgovore, svetovanje, kako 

izboljšati znanje učenke.  

PRILAGODITEV URE 

 

 

 

 

 

IZZIV 

 

 

 

 

KRITERIJI, POMOČ 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili? 

(opisane v prilogi 1) 

Najbolj se lahko poistovetim z učiteljico 1. 

Poistovetenje z učiteljico 1.  

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(opisane v prilogi 1) 

Uvrstila bi se v prvo fazo – preţivetje in 

odkrivanje. Mogoče bolj v del odkrivanja. 

Huberman: Faza preţivetja in 

odkrivanja 

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico C: 
 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete?  

2 leti. 

Kakšen naziv imate?  

Nimam naziva. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: veselje do 

dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Bistvo je, da otroke naučimo osnov za 

ţivljenje. Pri tem obravnavamo vse otroke 

enako, pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč 

in spodbujamo tiste, ki so nadarjeni. 

Bistvo učiteljskega poklica: 

priprava na ţivljenje. 

PRIPRAVA NA ŢIVLJENJE 
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Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Čeprav je včasih teţko, ker imam v razredu 

nekaj otrok z odločbo, se poskušam posvečati 

vsem enako. V praksi ţal zmanjka časa za tiste, 

ki zmorejo več. 

Katera so vaša močna področja? Kako ste 

jih razvili? 

Moja močna področja so humor, sem zabavna, 

učenci uţivajo pri pouku. Znam jim prisluhniti, 

se mi zaupajo, pomagam jim pri reševanju 

teţav. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Zaradi pomanjkanja izkušenj najbrţ še ne 

prepoznam vseh znakov, ki kaţejo, da je nek 

otrok v stiski, da ima teţave. Kakšno dodatno 

izobraţevanje bi potrebovala tudi o delu s 

starši, predvsem tistimi, ki si ne vzamejo 

dovolj časa za svojega otroka in tistimi, ki 

imajo previsoka pričakovanja. 

Močna področja: humor, zna 

prisluhniti, reševanje teţav. 

 

Šibka področja: delo s starši, 

prepoznavanje teţav otrok.  

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: izobraţevanja. 

REŠEVANJE TEŢAV, 

EMPATIJA 

 

 

STARŠI, PREPOZNAVANJE 

TEŢAV OTROK 

 

 

IZO RAŢEVANJA 

 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno 

sem zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - 

sploh nisem zadovoljen). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5 – zelo sem zadovoljna s svojim poklicem, saj 

je to poklic, ki sem ga vedno ţelela opravljati. 

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Lansko leto, ob koncu šolskega leta, mojega 

prvega kot učiteljica, ko so učenci sami 

pripravili manjšo predstavo zame. Sami so 

pripravili besedilo, si razdelili vloge, poskrbeli 

za kostume in sceno. Meni je to povedalo, da 

sem jih pripravila  do tega, da so pri določenih 

stvareh samostojni. 

Poklicno zadovoljstvo: zelo 

zadovoljna (pravi poklic). 

 

Situacije, ki prinašajo poklicno 

zadovoljstvo: otroci pripravijo 

predstavo za učiteljico. 

 

 

 

UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

3. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem 

poklicnem delovanju do sedaj najbolj 

stresna. Kako ste se soočali z njo? Kaj vam 

je bilo pomoč? Kaj ste pogrešali? Kaj ste se 

iz te situacije naučili? 

Najbolj stresen je bil konflikt z enim od 

staršev, ki se ni strinjal z oceno. Kljub moji 

obrazloţitvi je šel naprej do ravnateljice in 

morali smo se sestati kar trikrat, in še takrat je 

grozil z inšpekcijo. V pomoč mi je bilo to, da je 

vodstvo šole stalo za mojo odločitvijo, 

pogrešala sem več znanja s področja 

komuniciranja v konfliktnih situacijah. Ţal sem 

se iz te situacije naučila, da si nenazadnje 

Pogostost stresnih situacij: 

včasih.  

 

Stresna situacija: konflikt s 

staršem. 

 

Pri razrešitvi stresne situacije 

pomaga vodstvo šole. 

 

 

Načini, kako omiliti stres: ne 

išče rešitev.  

O opustitvi poklica ni 

razmišljala.  

 

 

 

STARŠI 

 

 

 

VODSTVO ŠOLE 
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vedno sam, ko pride do teţave, in prepuščen 

svoji lastni iznajdljivosti in znanju. 

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki 

ga doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste 

prišli? 

Ne, teh rešitev še nisem iskala, ker še nisem 

bila tako pogosto v stresu. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Nikoli še. 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Učitelj profesionalec mora obvladati področje, 

ki ga poučuje, vse otroke mora obravnavati 

enako, ves čas se mora izobraţevati, 

uporabljati nove pristope poučevanja in 

reševanja konfliktov. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno 

razviti kot vaši kolegi na šoli?  

Zdi se mi, da nekaj lastnosti imam, vendar še 

zdaleč nisem tako profesionalno razvita kot 

moji sodelavci in sodelavke. Rada bi se še več 

izobraţevala, vendar je to ob delu v razredu 

izredno teţko, tudi finančnih sredstev šola za 

to nima predvidenih veliko. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Sama berem literature, ki mi je na šoli na 

voljo, vendar je je malo. Povezujem se z 

drugimi učitelji, predvsem na druţabnih 

omreţjih, in pridobivam informacije o njihovih 

izkušnjah. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerem področju se izobražujete? 

V zadnjih 6 mesecih nisem bila na nobenem 

izobraţevanju.  

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - 

zelo je pomemben) 

5. 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: znanje, enako 

obravnavanje vseh, se 

izobraţuje, uporablja nove 

pristope, reševanje konfliktov.  

 

Mnenje o lastni 

profesionalnosti: manj kot 

kolegi.  

 

Načini profesionalnega 

razvijanja: branje literature, 

povezava z drugimi 

učiteljicami, druţabna omreţja.  

 

Pogostost izobraţevanj: 0 v 

zadnjih 6 mesecih. 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo pomemben.  

STROKOVNOST, 

NEPRISTRANSKOST, 

INOVATIVNOST, REŠEVANJE 

KONFLIKTOV 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA, SODELAVCI, 

DRUŢA NA OMREŢJE 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite? 
Izvedem uro, ki je predvidena za naslednji 

dan.  

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Da, se znajdem. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: izvede drugo snov.  

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situciji: izziv.  

 

Soočenje s starši: predstavitev 

kriterijev, učenka lahko 

popravlja oceno.  

PRILAGODITEV URE 

 

 

IZZIV 

 

 

KRITERIJI, POMOČ 
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počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Gledam kot na izziv, pri katerem iščem nove 

rešitve. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Z očetom se pogovorim in mu predstavim 

standarde znanja, ki so bili preverjani, skupaj 

pregledava napake učenke, predlagam mu 

aktivnosti, s katerimi lahko učenka napreduje 

v znanju. Učenka lahko piše še enkrat. 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic.  

(opisane v prilogi 1) 

S katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

Učiteljica 1. 

Poistovetenje s prvo učiteljico.   

Huberman je poklicni razvoj učitelja 

razdelil na več faz. V katero fazo bi se 

uvrstili?  

(opisane v prilogi1) 

Prva faza, saj šele pridobivam izkušnje, 

ogromno se moram še naučiti. 

Huberman: faza preţivetja in 

odkrivanja.  

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico D: 
 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete? 

5 let. 

Kakšen naziv imate? 

Mentor. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: veselje 

do dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Bistvo učiteljskega poklica je učence pripraviti 

za ţivljenje. Naučiti jih uporabnega ţivljenja, 

biti prijazen, pripravljen pomagati, se vţiveti v 

teţave drugih in jim jih pomagati razrešiti, če 

nas prosijo, biti kreativen in potrpeţljiv, opraviti 

naloge do zaključka, vztrajati in premagovati 

ovire na poti. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? Sposobna sem 

učence voditi k lastnemu razmišljanju in 

kreativnosti. Pomagam jim reševati konflikte in 

teţave. 

Bistvo učiteljskega poklica: 

pripraviti učence na ţivljenje, 

prijaznost, pomoč drugim, 

vţivljanje v druge, 

kreativnost, potrpeţljivost, 

vztrajnost, premagovati 

ovire. 

PRIPRAVA NA ŢIVLJENJE, 

EMPATIJA, KREATIVNOST, 

POTRPEŢLJIVOST, 

VZTRAJNOST 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Moja močna področja so, da znam prisluhniti in 

pomagati otroku, če naleti na teţave ali ovire, 

znam jih spodbujati, jih voditi v njihovi 

kreativnosti. Ni mi škoda svojega prostega časa, 

če kdo potrebuje dodatno pomoč. Tudi 

komunikacija mi ni tuja, najbliţja mi je 

asertivna komunikacija, sem potrpeţljiva, znam 

Močna področja: zna 

prisluhniti in pomagati, 

spodbuja, vodi, nudi pomoč, 

potrpeţljivost. 

 

 

Šibka področja: delo s starši. 

 

Načini odpravlja šibkih 

EMPATIJA, 

POTRPEŢLJIVOST, 

VODENJE 

 

DELO S STARŠI 
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pohvaliti in mi ni teţko. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Izboljšave bi potrebovala pri potrpeţljivosti s 

starši. Za odpravo šibkih področij poiščem 

literaturo v knjiţnici in na spletu. 

področij: literatura, splet.  

LITERATURA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Zaradi varčevanja smo učitelji prikrajšani za 

izobraţevanja. Večino novih stvari, pristopov, 

poiščemo sami na spletu, še vedno pa so 

konkretne izkušnje in pogovor tisti, ki so najbolj 

učinkoviti, česar pa je v zadnjih nekaj letih 

premalo. Tudi starši otrok so čedalje bolj 

zahtevni, v razredu pa je nekaj otrok z različnimi 

teţavami, katerim je potrebno prilagajati pouk, 

zato zmanjka časa za ukvarjanje z ostalimi 

učenci. 

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Največ poklicnega zadovoljstva mi je prineslo 

reševanje teţav deklice, za katero se je izkazalo, 

da je bila spolno, psihično in fizično zlorabljena. 

Očim je bil pravnomočno obsojen. 

Poklicno zadovoljstvo: 

zadovoljna s poklicem 

(varčevanje na 

izobraţevanjih jo moti). 

 

 

Situacija, ki prinaša poklicno 

zadovoljstvo: razrešitev teţke 

situacije  

 

 

 

RAZREŠITEV SITUACIJE 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

3. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Ista situacija, kot je opisana zgoraj. Čeprav mi 

je prinesla največ poklicnega zadvoljstva, ko je 

bila rešena, je bila pot do konca izredno stresna. 

Iskala sem pomoč pri strokovnih sodelavcih in 

vladnih inštitucijah, ki pa se ţal odzivajo 

prepočasi. Pogrešala sem intenzivno vpletenost 

ostalih učiteljev, ki so deklico poučevali prej in 

pomoč meni, ki sem se morala sestajati s 

strokovnimi delavci vedno znova in tako 

podoţivljati isto vrsto stresa. Tudi na sodišču 

nisem imela prave pomoči v smislu 

premagovanja stresa in pogovora. 

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Menim, da mora vsak učitelj posebej sam 

poskrbeti zase in premagovanje stresa, saj naše 

inštitucije tega ne omogočajo. Moj predlog bi 

bil, da bi vsaka šola morala zaposlovati enega 

takega strokovnega delavca, ki bi bil na voljo 

tudi učiteljem. Sama poskrbim za sproščanje in 

pogovor s kolegicami in prijateljicami, ki 

Pogostost stresnih situacij: 

včasih. 

 

Stresna situacija: zloraba 

učenke s strani očima. 

 

 

Pomoč v stresnih situacijah: 

strokovni sodelavci, vladne 

institucije 

 

 

Pri razreševanju situacije je 

pogrešala pomoč ostalih 

učiteljev, pomaganje pri 

soočanju s stresom, pogovor 

s sodelavci in vodstvom po 

razrešitvi situacije.  

 

 

Načini, kako omiliti stres: 

pogovor s kolegicami 

 

 

Ni razmišljala o opustitvi 

poklica. 

 

 

ZLORA A UČENKE 

 

SROKOVNI SODELAVCI, 

VLADNE INSTITUCIJE 

 

 

KOLEKTIV IN VODSTVO 

 

 

 

 

POGOVOR 
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opravljajo enak poklic kot jaz. Bi si pa ţelela 

takih pogovorov tudi v šoli s sodelavci in 

vodstvom. Včasih lahko pogovor zelo pomaga, 

lahko spoznamo kakšno novo strategijo 

reševanja konfliktov in jo preizkusimo sami. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Ne. 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Učitelj profesionalec mora biti nepristranski, 

poglobiti se mora v vsebino, ki jo poučuje, ni pa 

nujno da je strokovnjak na tem področju. 

Obvladati mora različne didaktične pristope, 

znati mora poslušati, svetovati učencem, ne sme 

biti samo prodajalec znanja, učence mora 

naučiti, kako sami pridejo do znanja. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Zdi se mi, da sem na nekaterih področjih bolj 

profesionalno razvita. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Za svoj profesionalni razvoj skrbim tako, da se 

nenehno izobraţujem. Udeleţujem se tudi 

brezplačnih delavnic s področij, ki me še 

posebej zanimajo. Spremljam novosti na 

knjiţnem področju, predvsem priročnikov in 

druge strokovne literature, ki jo izdajajo 

izobraţevalne ustanove. Trudim se, da na spletu 

spremljam tujo literaturo in uporabljam 

didaktične pripomočke, ki jih uporabljajo v 

drugih drţavah po svetu, če se mi zdi, da jih 

lahko prilagodim našemu načinu poučevanja in 

učnim načrtom. Ogledam si več kratkih 

posnetkov poučevanja v tujini, predvsem v 

drugih evropskih drţavah in poskušam način 

dela prilagoditi tudi v svojem razredu. Znanja s 

področja psihologije, komunikacije in retorike 

pridobivam tudi v nevladnih institucijah. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete. 

Da, udeleţujem se več izobraţevanj kot je 

zakonsko določeno. V zadnjih 6 meseceih sem 

bila na 2 izobraţevanjih, ki sta bili odobreni s 

strani šole, in na 4 izobraţevanjih v lastni reţiji. 

Udeleţila sem se seminarjev: prometna vzgoja, 

tečaj plavanja, delo z nadarjenimi, komunikacija 

in retorika, reševanje konfliktov, formativno 

spremljanje učencev. 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: 

nepristranskost, strokovnost, 

obvladanje didaktičnih 

postopkov, znati poslušati, 

svetovati, naučiti, kako se 

učiti.  

 

Mnenje o lastni 

profesionalnosti: bolj 

profesionalno razvita kot 

kolegi.  

 

 

 

Načini profesionalnega 

razvoja: delavnice, branje 

literature, spremljanje tuje 

literature in tujih raziskav. 

 

 

Pogostost izobraţevanj: 6 v 

zadnjih 6 mesecih. 

 

 

Področja izobraţevanj: 

prometna vzgoja, tečaj 

plavanja, delo z nadarjenimi, 

komunikacija in retorika, 

formativno spremljanje 

učencev. 

 

 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo je pomemben. 

NEPRISTRANSKOST, 

STROKOVNOST 

 

 

 

 

 

 

 

DELAVNICE, LITERATURA 

 

 

 

 

 

PROMETNA VZGOJA, 

TEČAJ PLAVANJA, DELO Z 

NADARJENIMI, 

KOMUNIKACIJA IN 

RETORIKA, FORMATIVNO 

SPREMLJANJE UČENCEV 
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delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben). 

5. 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Učencem razloţim situacijo in se opravičim ter 

predlagam, da učno uro Nit zamenjamo z učno 

uro drugega predmeta, ki ga imamo takrat na 

urniku in imam pripravljeno gradivo. Nit 

zamenjamo za naslednji dan oziroma takoj, ko 

bo mogoče. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Da, znam se prilagajati. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Izziv. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete?  

Očeta poslušam in prosim za konkretne 

argumente, nato mu poskušam razloţiti svoj 

pogled na situacijo. Pokaţem mu test učenke, 

predstavim kriterije in odgovorim na morebitna 

vprašanja. Če oče ţeli, mu lahko predlagam 

nekaj rešitev za boljše znanje njegove hčerke. 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: zamenja predmet 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: izziv 

 

 

Soočenje s starši: posluša 

argumente in pojasni svoj 

del. Ponudi pomoč.  

ZAMENJAVA PREDMETA 

 

IZZIV 

 

POJASNI, PONUDI POMOČ 

 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili? 

(opisi v prilogi 1)  

Učiteljica 1.  

Poistovetenje z učiteljico 1.   

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(opisi faz v prilogi 1) 

V fazo stabilizacije. 

Huberman: Faza stabilizacije.   

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico E:  

 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete?  
3 leta. 

Kakšen naziv imate?  
Brez naziva. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: veselje 

do dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Otrokom nuditi moţnosti za učenje, jih naučiti 

samostojnosti, jim nuditi pomoč in jih 
vzgajati. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Bistvo učiteljske vloge: 

poučevati, naučiti otroke 

samostojnosti, pomoč, 

vzgoja. 

POUČEVANJE, 

VZGAJANJE 
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Menim, da jim nudim moţnosti za vse našteto, 

je pa seveda odvisno od dneva. 

Katera so vaša močna področja? Kako ste 

jih razvili? 
Moja močna področja so ples, petje, šport. 

Nekaj sem razvila na faksu, obiskovala sem 

različne tečaje plesa, hodila k pevskemu 
zboru, se začela učiti kitaro. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? 

Kaj delate za odpravo šibkih področij? 
Zanima me veliko področji in zagotovo sem 

bom po končanem nadaljevanje izobraţevanju 
angleščine udeleţila še kakšnih seminarjev in 

delavnic.  

Močna področja: ples, petje, 

šport. 

 

 

Šibka področja: brez. 

 

 

načini odpravljanja šibkih 

področij: izobraţevanja. 

PLES, PETJE, ŠPORT 

 

 

 REZ ŠI KIH PODROČIJ 

 

 

IZO RAŢEVANJA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno 

sem zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - 

sploh nisem zadovoljen). Utemeljite svoj 

odgovor. 

Sem zadovoljna. Menim, da imam čisto preveč 

dela z vso papirologijo, z vsemi sestanki in 
podobno. 

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali 

to situacijo. 

Najlepše je, ko vidiš, da so otroci usvojili 
znanje in da se je ves trud splačal. Pa seveda, 

ko pokaţejo, da te imajo radi. 

poklicno zadovoljstvo: 

zadovoljna (preveč 

papirologije). 

 

Situacija, ki prinaša 

poklicno zadovoljstvo: ko 

otroci usvojijo znanje, ko 

otroci pokaţejo, da te imajo 

radi. 

 

 

 

 

 

UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

4. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem 

poklicnem delovanju do sedaj najbolj 

stresna. Kako ste se soočali z njo? Kaj vam 

je bilo pomoč? Kaj ste pogrešali? Kaj ste se 

iz te situacije naučili? 

Stresne so situacije, ko se straši obrnejo proti 
tebi, otroci pa so na prepir ţe zdavnaj 

pozabili. Definitivno je druţba preveč 

zaščitniška, prav pride, da na tvojo stran stopi 

vodstvo. Prepiri med otroci pa so vsakodnevni 

in jih na ţalost v celoti ni mogoče preprečiti. 

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki 

ga doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste 

prišli? 

Z zmanjšanjem kakšnih nepotrebnih 

obveznosti. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Pogostost stresnih situacij: 

pogosto. 

 

Stresna situacija: starši. 

 

 

Pri razrešitvi pomagala 

podpora vodstva. 

 

 

Načini, kako omiliti stres: 

zmanjšanje obveznosti. 

 

 

Razmišljanje o opustitvi 

poklica: v primeru, da bi 

bila brez zaposlitve. 

 

 

 

STARŠI 

 

 

VODSTVO 

 

 

ZMANJŠANJE 

OBVEZNOSTI 

 

 

 

V PRIMERU 

BREZPOSELNOSTI 
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Če ne bi imela sluţbe v šolstvu, bi iskala 

sluţbe tudi drugje, kajti sluţba je tudi 
stredstvo preţivetja. Drugače je to lep poklic, 

vendar kot sem ţe omenila, nekatere 

obveznosti so včasih čisto nepotrebne in bi 
čas lahko porabili za kaj bolj koristnega – 

mogoče kakšno delavnico. 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Je dobrovoljen, ţeljen novih znanj, srčen, 
inovativen. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu 

lastnosti profesionalnega učitelja? Ali se 

vam zdi, da ste bolj, enako ali manj 

profesionalno razviti kot vaši kolegi na 

šoli?  

Tudi. Menim, da smo vsi morali narediti 
določeno izobraţevanje, torej imamo vsi neko 

znanje. Odvisno pa je tudi od delovnih 

izkušenj in tudi od samoizobraţevanja. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Trenutno opravljam izobraţevanje Zgodnje 

poučevanje angleščine, lansko leto sem se 
izobraţevala za vzgojiteljico, udeleţujem se 

predavanj, ki jih organizira šola. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete 

več kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete. 

Na enem sem bila v zadnjega pol leta. Prej 
omenjena izredna študija, Brain Gym, O 

razvoju moţganov, O samostojnosti 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - 

zelo je pomemben) 

4. 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: 

dobrovoljnost, vedoţeljnost, 

srčnost, inovativnost 

 

Mnenje o lastni 

profesionalnosti: enako kot 

kolegi 

 

Načini profesionalnega 

razvoja: izobraţevanja, 

predavanja, ki jih organizira 

šola 

 

Pogostost izobraţevanj: 1 

izobraţevanje v zadnjih 6 

mesecih 

 

Področja izobraţevanja: 

zgodnje poučevanje 

angleščine, izobraţevanje 

za vzgojiteljico, Brain Gym, 

O razvoju moţganov, O 

samostojnosti. 

 

 

Pomembnost 

profesionalnega razvoja: 

pomemben. 

 

DOBROVOLJNOST, 

VEDOŢELJNOST, 

SRČNOST, 

INOVATIVNOST 

 

 

 

 

 

 

IZO RAŢEVANJA 

 

 

 

 

 

 

 

TUJI JEZIK, 

IZO RAŢEVANJE ZA 

VZGOJITELJICE, BRAIN 

GYM, O RAZVOJU 

MOŢGANOV, O 

SAMOSTOJSNOTI 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?   

Vprašam učitelje, če ima kdo to sestavino, in 
če mi jo lahko posodi. Ali pa nadaljujemo z 

drugo učno snovjo, učencem obrazloţim 
situacijo in da bomo poskus delali naslednjič. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  
Ja, vendar je spet odvisno od situacije. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Ponavadi izziv. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete?  

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: pomoč kolegov, 

nadaljevanje  z drugo učno 

snovjo. 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: odvisno od 

situacije. 

 

Soočenje s starši: pokaţe 

kriterije in učenčeve 

odgovore. 

POMOČ KOLEGOV, 

ZAMENJA UČNO SNOV 

 

 

 

ODVISNO OD SITUACIJE 

 

 

KRITERIJI 
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Pokaţem mu, kako se je odrezala. Obrazloţim 

točke. Če je razlog za oceno površnost, to 
povem. Recimo, da učenka res zna, vendar je 

prehitra in ne preveri rezultatov. 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1) 

S prvim opisom bi se najbolj strinjala, vendar 

ni vse tako roţnato. 

Poistovetenje z učiteljico 1 

(ni vse tako roţnato). 

 

Huberman je poklicni razvoj učitelja 

razdelil na več faz. V katero fazo bi se 

uvrstili? 
(faze opisane v prilogi 1). 

Poklicna aktivnost.  

Huberman: Faza poklicne 

aktivnosti. 

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico F: 

 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete?   

13. 

Kakšen naziv imate?   

Svetovalec. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: veselje do 

dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Posredovanje informacij (znanja) učencem, 

povezano s čutom do otrok (motivacija, 

razumevanje…). 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Zaenkrat mi to uspeva, vsaj glede na povratne 

informacije predvsem s strani otrok (ko kaj 

pišejo, napišejo: ţelim učiti tako kot moja 

učiteljica, ali ko bom velika, bom učiteljica, ker 

imam dobro učiteljico…) 

Bistvo učiteljskega poklica: 

posredovanje informacij, čut do 

otrok 

 

 

POUČEVANJE, ČUT DO 

OTROK 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 
Ustvarjalnost, prilagodljivost, empatija. 

Ţivljenje te privede do določenih stvari. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij?  

Potrpeţljivost. Mislim, da je potrpeţljivost stvar 

počitka in tvoje meje tolerance za to. 

Močna področja: ustvarjalnost, 

prilagodljivost, empatija. 

 

 

Pridobivanje močnih področij: 

izkušnje.  

 

Šibka področja: potrpeţljivost.  

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: počitek.  

USTVARJALNOST, 

PRILAGODLJIVOST, 

EMPATIJA 

 

 

IZKUŠNJE 

 

 

POTRPEŢLJIVOST 

 

 

POČITEK 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

Poklicno zadovoljstvo: zelo 

zadovoljna (dober kolektiv). 

 

Situacije, ki prinašajo poklicno 

zadovoljstvo: zadovoljstvo otrok 

 

 

 

UČENCI, POHVALA 

STARŠEV 
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5. Zelo sem zadovoljna, veliko je odvisno od 

kolektiva, v katerem delaš, če rad prihajaš v 

sluţbo je to več kot to kar delaš v razredu. 

Učenci so pač takšni, kot jih dobiš, iz njih 

poskušaš iztrţiti  največ kot lahko, potem pa 

grejo v nov svet. 

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Potrditev zame je, ko te učenec pokliče mami, 

veš da te je vzel za svojo, te ima rad in mu je 

lepo s tabo. Poleg tega je zadovoljstvo tudi 

pohvala staršev. 

in pohvala staršev. 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

3. Včasih, zame je najbolj stresen odnos s starši, 

ker v sodobnem svetu nimaš veliko podpore z 

njihove strani, kljub temu da vidijo, da nekaj ni 

v redu. Je pa odvisno, kakšne starše imaš. Zgodi 

se, da generacija nima takšnih staršev, lahko pa 

so — takrat ni luštno. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Učenec je imel teţave sam s sabo — osebnostne 

teţave: učne teţave, premagovanje jeze, socialni 

odnosi s sošolci in sošolkami. Vsak dan se je 

bilo potrebno s tem soočati. Kljub opozarjanju 

na vedenjske vzorce (ki jih je otrok prinesel od 

doma in starši tega niso priznali), tarši niso 

pristali na obravnavo pri kakšnem psihologu ali 

kje drugje… Čez nekaj let je učenec v šoli 

naredil neumnost, zaradi katere je bil izključen 

iz šole. Kaj se je v njem kuhalo še zdaj ne vem. 

Vem pa, da me na ulici, ko me sreča, pozdravi, 

in je sedaj drugačen fant. Podporo sem iskala v 

pogovoru s kolektivom, svetovalno sluţbo, s 

katero smo iskali rešitve, kako mu pomagati v 

šoli. 

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Ne, ker imam zelo malo takšnih situacij. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 
Ne. 

Pogostost stresnih situacij: 

včasih. 

 

Stresna situacija: osebnostne 

teţave učenca. 

  

 

Pri razrešitvi stresne situacije 

pomagata kolektiv in svetovalna 

sluţba.  

 

Načini, kako omiliti stres: ne 

išče rešitve. 

 

O opustitvi poklica ni 

razmišljala.  

 

 

 

OSE NOSTNE TEŢAVE 

UČENCA 

 

 

KOLEKTIV, SVETOVALNA 

SLUŢ A 

 

 

NE IŠČE REŠITVE ZA 

OMILITEV STRESA 

 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec? 
Znanje, empatija,  čut za otroke, odgovornost, 

prilagodljivost, retorika, vedoţeljnost po 

izpopolnjevanju, sprejemanje, pripravljen se 

pohecati. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: znanje, empatija, 

čut za otroke, odgovornost, 

prilagodljivost, retorika, 

vedoţeljnost, sprejemanje, 

humorističen.  

 

STROKOVNOST, 

EMPATIJA, 

ODGOVORNOST, 

PRILAGODLJIVOST, 

VEDOŢELJNOST, 

SPREJEMANJE 

 



 

60 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Da. Mislim, da enako.  

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Branje literature, seminarji, izmenjava mnenj s 

sodelavci, ki so podobno misleči kot ti in delajo 

na podoben način. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete? 

Ne, bila sem na 2 izobraţevanjih (1 še vedno 

poteka). Teorija izbire in bralna pismenost. 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben). 

5. 

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

enako kot kolegi. 

 

 

Načini profesionalnega 

razvijanja: branje literature, 

seminarji, izmenjeva mnenj s 

sodelavci. 

 

 

Pogostost izobraţevanj: 2 v 

zadnjih 6 mesecih. 

 

 

Področja izobraţevanja: Teorija 

izbire, bralna pismenost.  

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo pomemben. 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA, SEMINARJI, 

POSVETOVANJE S 

SODELAVCI 

 

 

 

 

 

 

TEORIJA IZBIRE, BRALNA 

PISMENOST 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite? 

Prilagodim uro oziroma zamenjam učno snov s 

katero drugo v tistem tednu. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam? 
Da. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Izziv. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete?  

Pri številčnem ocenjevanju se kriterije 

ocenjevanja predstavi na začetku leta. Ne vem, 

ali je to praksa, jaz bi.  Tako imaš pisno 

zagotovilo, da si to povedal. Moraš stati za 

stvarmi, ki jih počneš in tako jih lahko tudi 

zagovarjaš. Vsak učenec ima moţnost 

popravljati oceno (lahko je pri učenki znanje, pa 

jo je izdal stres). 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: prilagoditev ure, 

izpeljava druge snovi.  

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: izziv.  

 

Soočenje s starši: vnaprej pove 

kriterije in se jih drţi. Učenka 

ima moţnost popravljati oceno.  

PRILAGODITEV URE, 

IZPELJAVA DRUGE SNOVI 

 

IZZIV 

 

 

KRITERIJI, POMOČ 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili? 

(opisi v prilogi 1) 

Učiteljica 1. 

Poistovetenje s prvo učiteljico.   

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(opisane v prilogi 1) 

V fazo poklicne aktivnosti. 

Huberman — faza poklicne 

aktivnosti.  
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Analiza intervjuja z učiteljico G: 

 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete? 

12. 

Kakšen naziv imate?  

Mentor, zbiram potrdila za naziv svetovalca. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja?  

Ţe od nekdaj sem sanjala, da bom učiteljica. Ţe 

kot majhna, ko smo se igrali, sem vedno igrala 

učiteljico in pripravljala teste in popravljala.  

Odločitev za poklic: ţelja od 

majhnega. 

ŢELJA  

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Da imaš rad otroke. 

Ali sebe vidite v teh vlogah? 

Ja, definitivno.  

Bistvo učiteljskega poklica: 

ljubezen do otrok. 

LJUBEZEN DO OTOK 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Mislim, da sem taka, da se znam uţiveti v drugo 

osebo, razumem otroke, sem razumevajoča tudi 

do staršev. Da sem kot učiteljica človeška. 

Razvila sem jih skozi izkušnje. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Najmanj mi je jasno opisno ocenjevanje. 

Udeleţba na seminarju.  

Močna področja: zna se vţiveti, 

razumevanje, človečnost. 

 

Šibka področja: opisno 

ocenjevanje. 

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: seminarji. 

EMPATIJA 

 

 

 

OCENJEVANJE 

 

 

IZO RAŢEVANJA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Zelo rada hodim v sluţbo, vsako leto se mi 

zdi, da dobim luštno generacijo. Pa tudi če ne, 

eno leto sem imela zelo teţko generacijo, ampak 

sem pa osebnostno zrasla. Da ni pet je pa zato, 

ker velikokrat pridem utrujena domov.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Povratna informacija otrok. Enkrat smo z učenci 

brali iz berila in me je en učenec gledal. Rekla 

sem mu, kaj mene gledaš, na meni nič ne piše. In 

mi je odgovoril, če ste pa tako lepa. Ko doţiviš 

take, te res dvignejo. Ker otroci res ne laţejo. 

Res so simpatični. 

Poklicno zadovoljstvo: 

zadovoljna (domov hodi 

utrujena). 

 

Situacija, ki prinaša poklicno 

zadovoljstvo: pozitivna povratna 

informacija otrok.  

 

 

 

 

 

 

UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

Odvisno od situacije. V letošnjem šolskem letu 2.  

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Ko sem imela učenca, ki je bil res 

Pogostost stresnih situacij: 

redko.  

 

Stresna situacija: problematičen 

učenec 

 

Pri razrešitvi pomoč ravnatelja.  

 

Načini, kako omiliti stres: 

sodelovanje s starši. 

 

 

 

PRO LEMATIČEN 

UČENEC 

 

VODSTVO 

 

 

SODELOVANJE S 
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problematičen. Uhajal je, grozil. Nisem vedla, 

kaj naj naredim. Starši so sicer hodili in 

poslušali, a uspeha ni bilo. Rešilo se je tako, da 

je ravnatelj posegel vmes. Je pa trajalo 1 leto in 

pol da se je vse razrešilo. Ravnatelj je posegel 

vmes šele, ko je osebno videl tako situacijo, pred 

tem pa ne.  

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Kar se tiče otrok, je najboljše sodelovanje s 

starši. Če oni sodelujejo, se to zelo obrestuje. Ko 

se starši malo uprejo, nočejo sodelovati, lahko 

pride do teţav. Zato imam do staršev 

razumevajoč odnos.  

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Sem pomislila, in sicer bolj na začetku. Ne 

zaradi otrok, ampak ker sem na začetku svoje 

kariere zelo obremenjevala s sluţbo. Sem šla na 

sprehod in razmišljala, kaj bom pa jutri v šoli 

počela, kako bom kaj izpeljala, kaj pa če bi to 

drugače… Pravzaprav sem cel dan razmišljala o 

sluţbi. To je bilo obremenjujoče. Šele ko sem 

dobila svoje otroke, sem s tem prenehala. Ni bilo 

več časa razmišljati samo o sluţbi.  

 

Razmišljanje o opustitvi poklica: 

na začetku kariere.  

STARŠI 

 

 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Prvo mora poznati učni načrt in cilje, potem 

mora pa to znati podati učencem na njihov 

način. Pomembno je sodelovanje s starši. 

Povratna informacija otroku in vztrajnost. Če 

nekaj zahtevaš, to zahtevaš.  

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Ja. Odvisno. Če pogledam celoto, enako. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Seminarji, izobraţevanja na šoli, pogovor s 

sodelavci, kakšno knjigo preberem. Največ pa 

prinesejo izkušnje.  

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete? 

Na enem, in sicer na glasbenem izobraţevanju. 

Ţelela bi se udeleţiti kakšnega plesnega, vendar 

gremo večinoma na kakšne računalniške. 

Obiskala sem še izobraţevanje o opisnem 

ocenjevanju.  

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben) 

4. Ni samo to. Pomembne so tudi izkušnje.  

Značilnosti učitelja 

profesionalca: poznavanje 

učnega načrta in ciljev, ustrezno 

podajanje znanja, sodelovanje s 

starši, vztrajnost.  

 

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

enako kot kolegi. 

 

 

Pogostost izobraţevanj: 1 v 

zadnjih 6 mesecih.  

 

 

Področja izobraţevanja: 

računalniška izobraţevanja, 

opisno ocenjevanje, glasbena 

delavnica.  

 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: pomemben (pomembne 

tudi izkušnje). 

STROKOVNOST, 

SODELOVANJE S 

STRAŠI, VZTRAJNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAČUNALNIŠKO 

IZO RAŢEVANJE, 

OPISNO OCENJEVANJE, 

GLASBENA 

DELAVNICA 
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Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Preverim na šoli ali pokličem domov, ker imam 

to moţnost. Če ne bi bilo moţno, bi izhajala iz 

učencev. Vprašala bi jih, kaj oni mislijo, da bi se 

zgodilo in potem gradila uro na tem. Poskus pa 

bi izvedla naslednjo uro.  

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Ja.  

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Odvisno od počutja. Če si utrujen, teţje 

razmišljaš. Večkrat kot izziv.  

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Utemeljim mu, zakaj je dobila tako oceno. 

Ponavadi si kriterije in odgovore učencev 

zapišem, tako da bi mu pokazala, kako je 

odgovarjala.  

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: preveri na šoli, pokliče 

domov, izvede prilagojeno uro.  

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: odvisno od splošnega 

počutja, večkrat izziv.  

 

Soočenje s starši: pokaţe 

kriterije in učenčeve odgovore.  

PRILAGODITEV URE 

 

 

 

 

IZZIV 

 

 

 

 

KRITERIJI 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1) 

V vsaki je kakšen delček. Še najbolj 1. Zaenkat 

1, ne vem pa, če bi bila za vedno učiteljica.  

Poistovetenje z učiteljico 1 (ne 

ve pa, če bi bila za vedno 

učiteljica) 

 

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(faze opisane v prilogi 1) 

Tretja faza. Faza poklicne aktivnosti. 

Huberman: faza poklicne 

aktivnosti 

 

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico H: 

 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete? 

16 let. 

Kakšen naziv imate? 

Svetovalec. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: veselje do 

dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Da učencem preneseš ustrezno znanje in jih 

pripraviš na ţivljenje. Pomembno je tudi, da jih 

naučiš odgovornosti.   

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Mislim, da jih izpolnjujem.  

Bistvo učiteljskega poklica: 

prenos znanja, priprava na 

ţivljenje, naučiti jih 

odgovornosti.  

POUČEVANJE, 

PRIPRAVA NA 

ŢIVLJENJE 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Sem odprta, potrpeţljiva, znam sevuţiveti v 

Močna področja: odprtost, 

potrpeţljivost, vţiveti se v 

otroka, slovenščina. 

EMPATIJA, 

POTRPEŢLJIVOST, 

ODPRTOST, 
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otroka. Med predmeti pa se mi zdi, da sem 

najbolj močna v slovenščini. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Definitivno komunikacija s starši, delo s starši. 

Mogoče tudi glasba. O tem se pogovarjam s 

sodelovkami. Včasih preberem tudi kakšen 

članek o delu s starši. Zanimo, kako včasih 

predstavljajo več teţav kot otroci. 

 

 

 

Šibka področja: delo s starši, 

glasba. 

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: pogovor s 

sodelavkami, literatura. 

SLOVENŠČINA 

 

 

DELO S STARŠI, 

GLASBA 

 

 

POGOVOR, 

LITERATURA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

4 - sem zadovoljna, vedno pa bi lahko bilo bolje.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Zelo sem vesela, ko srečam kakšnega bivšega 

učenca in mi pove, da sem bila njegova 

najboljša učiteljica.  

Poklicno zadovoljstvo: 

zadovoljna. 

 

Situacije, ki prinašajo poklicno 

zadovoljstvo: pohvala bivšega 

učenca.  

 

 

 

 

 IVŠI UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

Bi rekla kar 3 (včasih).  

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Oče učenke se je oglasil na govorilnih urah, ker 

je njegovi hčerki pri matematiki zmanjkalo pol 

točke do pet. Pa se sploh ni šlo za pravo oceno, 

ker je šlo za preverjanje pred ocenjevanjem.  

Trdil je, da je nek račun izračunan pravilno, jaz 

pa sem videla, da je izračunan na kalkulator, ker 

je bil rezultat zaookroţen na decimalko. Eno uro 

in pol se je pregovarjal z mano. Pa se sploh ni 

šlo za pravo oceno.  

Po tem sem šla na pogovor k ravnateljici. 

Svetovala mi je, naj v tem primeru popustim, ker 

s tem oče nič ne doseţe, učenka pa se bo morala 

tako ali tako še dokazati na testu. Vse skupaj je 

bila res neumnost, ki pa me je zelo pojezila.  

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Pomaga mi, če se pogovorim s sodelavkami. 

Vem, da smo vse na istem, in to mi je velikokrat 

v tolaţbo. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Ne, tako hudo pa ni nikoli bilo.  

Pogostost stresnih situacij: 

včasih. 

 

Stresna situacija: starši. 

 

Pri razrešitvi pomagalo vodstvo 

šole.  

 

Načini, kako omiliti stres: 

pogovor s sodelavkami. 

 

Nikoli ni razmišljala o menjavi 

poklica.  

 

 

 

STARŠI 

 

VODSTVO 

 

 

POGOVOR 

 

 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Značilnosti učitelja 

profesionalca: znanje, 

STROKOVNOST, 

POTRPEŢLJIVOST, 
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Znanje, potrpeţljivost, zna sodelovati z drugimi, 

je vedoţeljen.  

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Se prepoznam. Teţko se primerjam s kolegi, 

ampak ker hodimo na ista izobraţevanja, 

mislim, da smo kar enako profesionalni.  

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Hodim na izobraţevanja, seminarje. Včasih 

preberem kakšno knjigo.  

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih poročjih se izobražujete? 

V zadnjih 6 mesecih mislim, da sem bila na dveh 

izobraţevanjih. Opisno ocenjevanje in delo z 

nadarjenimi.  

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben) 

5.  

potrpeţljivost, sodelovanje z 

drugimi, vedoţeljnost.  

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

enako kot kolegi.  

 

Načini profesionalnega razvoja: 

izobraţevanja, literatura.  

 

Področja izobraţevanja: opisno 

ocenjevanje, delo z nadarjenimi. 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo pomemben. 

TIMSKO DELO, 

VEDOŢELJNOST 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Mislim, da v današnjem času to ni tak problem, 

saj lahko do skoraj vseh vsebin dostopaš preko 

spleta. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Da. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Odvisno, ampak mislim, da je večkrat izziv.  

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Izkušnje so me naučile, da imam vse kriterije, 

vprašanja in odgovore učencev zapisane tako, 

da je črno na belem, kaj je kakšen učenec znal in 

česa ne. V tem primeru bi očeta seznanila z 

njenimi odgovori.  

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: pomoč poišče na spletu. 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: izziv.  

 

Soočenje s starši: predstavitev 

kriterijev in odgovorov učenke.  

POMOČ SPLETA 

 

 

IZZIV 

 

 

 

KRITERIJI 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili? 

(opisi v prilogi 1) 

Najbolj mi je blizu učiteljica 1. Res pa je, da 

pridejo dnevi, ko ni vse tako roţnato.  

Poistovetenje z učiteljico 1.   

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(opisi faz v prilogi 1) 

Mislim, da sem v fazi sproščenosti.  

Huberman  - Faza sproščenosti.   
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Analiza intervjuja z učiteljico I: 

 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete?  

12. 

Kakšen naziv imate? 

Svetovalec. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker je bil moja mama tudi učiteljica. 

odločitev za poklic: ker je bil 

sorodnik učitelj 

SORODNIK 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Bistvo je po mojem mnjenju otrokom vzbuditi 

ţeljo po učenju, vzbujati radovednost. Naravno 

učenje, ne učenje, ko se moraš učit, ampak da 

spoznajo, da je učenje del ţivljenja. Spodbujanje 

naravnega učenja, radovednosti. Da najde sebe, 

da najde, kar ga veseli. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Zelo se trudim izpolnjevati te vloge. 

bistvo učiteljskega poklica: 

vzbujati radovednost, 

spodbujanje otrok k učenju, 

oblikovanje osebnosti  

OBLIKOVANJE 

OSEBNOSTI 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Ustvarjanje, vzgojni momenti (predmeti), 

opazovanje narave, slovenščina.  

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Kar se predmetov tiče, glasba. Branje not mi ni 

blizu. In mogoče vključevanje otrok iz tujih 

drţav - pri kulturi jih lahko vključiš, sam jezik je 

pa problem. Da bi jih lahko sprejel v njihovem 

jeziku.  

Veliko berem. 

močna področja: ustvarjanje, 

skrb za druge, potrpeţljivost 

 

 

 

šibka področja: glasba, tuji jeziki 

 

 

 

odpravljanje šibkih področji: 

branje 

USTVARJANJE, 

EMPATIJA, 

POTRPEŢLJIVOST 

 

 

GLASBA, TUJI JEZIKI 

 

 

 

 

LITERATURA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

5, 4-5. Sem zelo zadovoljna. Rada prihajam v 

šolo.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Teh situacij je zelo veliko. Zadovoljna sem, ko 

vidim, da se otrok odziva na snov, ki jo jemljejo. 

Ko sami od sebe naredijo nadgradnjo. Ko imajo 

ţeljo po več. Enkrat je moj učenec dobil 

nagrado na natečaju in sem dobila potrditev, da 

dobro delam.  Take malenkosti. 

poklicno zadovoljstvo: 

zadovoljna s poklicem (rada 

prihaja v sluţbo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacija, ki prinaša poklicno 

zadovoljstvo: doseţki učencev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

3. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

Pogostost stresnih situacij: 

včasih 

 

Stresna situacija: soočenje 

staršev z realno situacijo otroka 

(v primeru prevelikih 

pričakovanj staršev) 

 

 

 

 

STARŠI 
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ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Z učenci ni stresa v razredu. Mora biti res 

problematičen. Ampak je vedno v povezavi s 

kakšno odraslo osebo. Otroke se ţe da na kakšen 

način spraviti na pravo pot. Problem so pa 

starši, ki govorijo izseke, ki naj bi jih kot učitelj 

narobe rekel. In potem si v razredu ves čas 

napet.  

Nerealna pričakovanja staršev - kako jih 

postaviti na realna tla, pokazati jim realno sliko. 

Problem je, ko starš ne sprejme otroka takega, 

kot je, in si ti potem pod stresom.  

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Sigurno. Teţko je kar odrezati šolske zadeve; z 

izkušnjami se nekako naučiš, da ni tako grozno 

kot izgleda. Razumeš starše in razumeš sebe.  

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

O tem nisem nikoli razmišljala. 

Načini, kako omiliti stres: 

izkušnje 

 

Ni razmišljala o opustitvi 

poklica.  

IZKUŠNJE 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Umirjenost, strokovnost, odprtost, zna oceniti 

primernost trenutka, da se prilagodi šoli, 

razredu. Da se zaveda, da isto snov vsakemu 

razredu drugače podajaš. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Ja. Enako. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Veliko berem, hodim na izobraţevanja - šolska 

in določena znanja, ki jih razvijam individualno. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete? 

V zadnjih mesecih sem bila na šestih 

izobraţevanjih. Izobraţujem se na vseh 

področjih - ustvarjalnost in tudi bolj specifično 

(opismenjevanje, naravoslovna znanja, glasbene 

delavnice). 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben) 

5.  

Značilnosti učitelja 

profesionalca: umirjenost, 

strokovnost, odprtost, zna oceniti 

primernost trenutka, 

prilagodljivost, neposploševanje. 

 

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

enako profesionalno razvita kot 

kolegi. 

 

Pogostost izobraţevanj: 6 v 

zadnjih 6 mesecih. 

 

Področja izobraţevanja: 

ustvarjalnost, opismenjevanje, 

naravoslovna znanja, glasbene 

delavnice. 

 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo pomemben. 

STROKOVNOST, 

PRILAGODLJIVOST, 

UMIRJENOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTVARJALNOST, 

OPISMENJEVANJE, 

NARAVOSLOVNA 

ZNANJA, GLASBENE 

DELAVNICE 

 

 

 

 

 

 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Iščem sestavino na šoli. Potem prestavim uro na 

zadnjo uro in prosim nekoga, da mi to prinese. 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: izvede prilagojeno uro, 

zamenja vrstni red predmetov na 

urniku 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

PRILAGODITEV URE, 

ZAMENJAVA URNIKA 

 

 

 

IZZIV 
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Če tega ne bi mogla narediti, bi kaj prilagodila, 

ogledali bi si ga na internetu… 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Ja. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Kot na izziv. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

To je situacija, ki te kar zadane. Z njim bi se 

poskušala pogovoriti. Vprašala bi ga, kako se je 

učila, povabim ga, da vidi, kako jaz to učim. 

Opozorila pa bi ga tudi na sam odnos do 

učitelja.  

situaciji: izziv 

 

Soočenje s starši: pogovor, 

ponudi pomoč, opozori ga na 

odnos do učiteljev 

 

 

POMOČ, OPOZORI NA 

ODNOS 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1) 

Z učiteljico 1 s primesmi učiteljice 2.  

Poistovetenje z učiteljico 1 s 

primesmi učiteljice 2.  

 

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(opisi faz v prilogi 1) 

Mislim, da sem nekje na koncu poklicne 

aktivnosti, na poti k fazi sproščenosti.  

Huberman: Faza poklicne 

aktivnosti. 

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico J: 

 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete?  

22 let. 

Kakšen naziv imate?  

Svetovalec. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ţe od majhnega mi je bilo v veselje delo z 

otroki. 

Odločitev za poklic: veselje do 

dela z otroki.  

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica?  

Prenos znanja, pa ne samo znanja kot znanja, 

ampak znanja za ţivljenje. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Se trudim izpolnjevati vloge. Dobivam povratne 

informacije bivših učencev in mislim, da sem na 

pravi poti.  

Bistvo učiteljskega poklica: 

prenos znanja.  

 

 

PRENOS ZNANJA 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Imam dobro samopodobo in samozavest, kar mi 

zelo pomaga pri delu. Sem odkrita, igram na fair 

play. Glede na to da rada delam z otroki, je to 

neka prednost. Otroci niso samo za to, da jim 

podajam znanje, ampak je odnos vzajemen - 

vzajemna rast. Ne učim samo jaz njih, ampak 

tudi oni mene. Je pa res, da delam veliko na sebi 

Močna področja: samozavest, 

dobra samopodoba, odkritost, 

fair play. 

 

Šibka področja: pri sebi jih ne 

opazi.  

SAMOZAVEST, 

ODKITOST, FAIR PLAY 

 

 

NE PREPOZNA ŠI KIH 

PODROČIJ 
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– tako osebno kot poklicno. Brez tega ne bi 

imela take samozavesti in samopodobe. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Na sebi v bistvu ne, ne vidim tega, da bi sploh 

rabila. Ker se poznam in vem, da vlagam kar 

dovolj v to. Nimam primanjkljajev, je pa tako, 

da pride leto, ki je uspešno, pride pa tudi leto - 

generacija otrok, ki te obremeni bolj kot 

prejšnja leta. Takrat vidiš, kje moraš še malo 

delati. So pa redki primeri.  

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

5.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Pav to, ko srečam svoje bivše učence in je med 

nami tak sproščen odnos, me tudi pohvalijo. Da 

vidiš, da se ne obrnejo stran. Pa objemi otrok - 

ko te otroci, pa ni pomembno, ali si jih učil ali 

ne, objamejo, in to mi da moč. Tako vidiš, da si 

na pravi poti. Pozitivna energija - tudi če si 

doma slabe volje, ko prideš v šolo, to izgine. Jaz 

se spremenim v momentu, ko vstopim v šolo.  

Poklicno zadovoljstvo: zelo 

zadovoljen.  

 

Situacije, ki prinašajo poklicno 

zadovoljstvo: pozitivna povratna 

informacija bivših učencev, 

objem otrok.  

 

 

 

 

 IVŠI UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

Bolj kot otroci mi stres predstavljajo starši. V 

današnjem času nihče ne prevzema 

odgovornosti in to se prenaša na otroke. Starši 

pa tudi niso odgovorni ne za svoja dejanja ne za 

dejanja otrok. In potem se moraš ti kot učitelj 

zagovarjati, ko jih sploh nisi naredil ali zanje 

sploh ne veš… To je tisto, ki te na trenutke 

pojezi. 2. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Ko sem bila pred dvema letoma s strani staršev 

obtoţena neke situacije in sem vedela, da tega 

nisem storila. In se je potem tudi izkazalo, da 

nisem. Ampak te pa to pojezi. V pomoč mi je bilo 

vodstvo šole, ki je stalo za menoj.  

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Najprej iščem vzrok in potem rešitev.  

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Ne, nikoli. Mogoče imam to srečo, ker sem na to 

Pogostost stresnih situacij: 

redko. 

 

Stresna situacija: obtoţba 

staršev.  

 

Pri razrešitvi stresne situacije v 

pomoč vodstvo šole.  

 

Načini, kako omiliti stres: 

iskanje vzrokov.  

 

O opustitvi poklica ni 

razmišljala.  

 

 

 

O TOŢ A STARŠEV 

 

 

VODSTVO 

 

 

ISKANJE VZROKOV 
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šolo tudi hodila in so me učile učiteljice, ki so 

sedaj moje sodelavke. Je mogoče na tem koncu 

dobra energija. Na šoli imamo dober tim 

učiteljev. Je sproščeno, polno smeha. Če prideš 

v sluţbo slabe volje, je to za delo z otroki 

grozno, saj to prenašaš naprej na otoke.  

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec? 

Energijo, avtentičnost, doslednost, prevzemanje 

odgovornosti, empatija, zna prisluhnit.  

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Se prepoznam. Bom rekla, da bolj.  

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Dodatno izobraţevanje, seminarji. Ne samo 

takim, ki so potrebi za šolo, ampak tudi takim za 

osebnostno rast. Tukaj največ dobiš.  

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete? 

Na treh sem bila. Dialogi pri delu s starši, Od 

poslušnosti do odgovornosti, od postopka k 

odnosu. Zelo veliko delam s Family Lab, ki se ne 

ukvarjajo samo s šolskimi zadevami, ampak tudi 

z delom na sebi - osebnostni rasti.  

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben) 

5.  

Značilnosti učitelja 

profesionalca: energičnost, 

avtentičnost, doslednost, 

prevzemanje odgovornosti, 

empatija, zna prisluhniti.  

 

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

bolj kot kolegi.  

 

Načini profesionalnega 

razvijanja: izobraţevanja, 

seminarji. 

 

Pogostost izobraţevanj: 3 v 

zadnjih 6 mesecih.  

 

Področja izobraţevanja: Dialogi 

pri delu s starši, od poslušnosti 

do odgovornosti, od postopka k 

odnosu.  

 

 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo pomemben.  

ENERGIČNOST, 

AVTENTIČNOST, 

DOSLEDNOST, 

ODGOVORNOST, 

EMPATIJA 

 

 

 

IZO RAŢEVANJA 

 

 

 

DIALOG PRI DELU S 

STARŠI, OD 

POSLUŠNOSTI DO 

ODGOVORNOSTI, OD 

POSTOPKA K ODNOSU 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Ali prej poiščem pri sodelavcih ali pa izvedem 

stvar prilagojeno. S pomočjo drugih 

pripomočkov — interaktivne table, interneta.  

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Da.  

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Odvisno. Načeloma je izziv. Tesnoba ni. Če me 

razjezi, je pa lahko tudi jeza. Vsekakor pa iščem 

rešitev.  

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Pri meni bi teţko izjavil, da ne znam ocenjevati. 

Pri meni je vedno pripravljen kriterij in učenci 

in starši so z njim seznanjeni. Vedno prej pišemo 

preverjanje, kjer se pokaţejo kakšne 

pomanjkljivosti. S starši se pogovorim, povem, 

da razumem, da si je učenka ţelela dobro oceno, 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: pomoč sodelavcev, 

prilagojena ura.  

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: izziv, jeza.  

 

Soočenje s starši: pokaţe 

kriterije, opomni jih, da v šolo 

hodijo učenci.  

PRILAGOJENA URA 

 

 

 

IZZIV, JEZA 

 

 

KRITERIJI 
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ampak včasih je prav ta teţnja lahko največja 

ovira. Prav tako pa tudi pritisk staršev. Ne grem 

v napad, obrambni poloţaj, ampak izhajam iz 

tega, da ga razumem, razumem tudi otroka, in 

potem iščeva način za razrešitev tega problema. 

Do take situacije sicer pri meni še ni prišlo. Na 

začetku leta starše na roditeljskem sestanku 

seznanim s kriteriji in jim dam vedeti, da v šolo 

hodijo otroci in ne starši — da če je kakšen 

problem, ga naj izpostavi otrok, saj učimo 

otroke odgovornosti.  

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1) 

Najbolj 1. Sicer ne preţivim veliko časa pred 

računalnikom, ker ţe samega računalnika ne 

maram. Načeloma so zame opisane zadeve pri 

prvi učiteljici. Je pa res, da sem človek, ki bi v 

ţivljenju mogoče počela še kakšno drugo stvar.  

Poistovetenje z učiteljico 1 (ne 

preţivi veliko časa pred 

računalnikom, ne izključuje 

moţnosti, da bi kdaj počela še 

kaj drugega).  

 

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(opisi v prilogi 1)  

Sproščenost.  

Huberman: faza sproščenosti.   

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico K: 

 

Besedilo Pojmi Kode 

Koliko let že poučujete? 

22 let. 

Kakšen naziv imate? 

Svetovalec. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja?  

Ker me veseli delo z otroki. Ker te nenehen stik z 

otroki ohranja vitalnega in mladostnega. 

Odločitev za poklic: veselje do 

dela z otroki.  

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Sprejemanje osebnosti, poučevanje in vzgajanje 

odgovornih oseb, razvijanje odgovornosti in 

poštenega odnosa do sočloveka. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Včasih je teţko pridobiti otroka na svojo stran in 

poskušaš na različne načine, ko pa ti enkrat 

uspe, je vse laţje. Največ teţav je z vzgajanjem 

otrok, še teţje pa z vzgajanjem staršev. 

Bistvo učiteljskega poklica: 

sprejemanje, poučevanje, 

vzgajanje, razvijanje 

odgovornosti, razvijanje odnosa 

do sočloveka.  

SPREJEMANJE, 

POUČEVANJE, 

VZGAJANJE, 

ODGOVORNOST, 

EMPATIJA 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Močno področje je glasbena umetnost, ki jo 

lahko vključiš na vsa ostala predmetna 

področja. Moje močno področje je tudi 

poslušanje otroka in vzpostavljanje zaupljivega 

odnosa med otrokom in učiteljem. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Močna področja: glasbena 

umetnost, poslušanje, 

vzpostavljanje odnosa. 

 

Šibka področja: spremembe. 

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: soočanje s 

spremembami 

GLASBENA 

UMETNOST, 

POSLUŠANJE, 

EMPATIJA 

 

 

SPREMEMBE 
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Naš poklic kar kliče po spremembah in 

prilagajanjih, zato se vsakodnevno srečujemo z 

različnimi novostmi, ki jih vpletamo v pouk. 

Trudim se, da se te novosti čim bolje vpeljejo v 

naše delo. 

SOOČANJE S 

SPREMEMBAMI 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor.  

4. Zelo zadovoljna sem s samim delom v 

razredu, saj me osrečuje in se veselim vsakega 

novega dne. Zelo pa me moti birokratski pritisk, 

ki je vsako leto hujši. 

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Zelo teţko bi opisala samo eno situacijo. 

Poklicno zadovoljstvo: sem 

zadovoljna (moti jo birokracija). 

 

Situacija, ki prinaša poklicno 

zadovoljstvo: ne izpostavi 

nobene.  

 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

4.   

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste se 

soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj ste 

pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Zame je najbolj stresno soočenje s starši otroka, 

ki kljub vsem prizadevanjem ne zmore delati v 

razredu. Potrebno je uvesti postopek za 

prešolanje in to dejstvo predstaviti staršem je 

izredno stresno. 

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Ja, vedno iščemo načine, kako se pomiriti in 

odmisliti sluţbene teţave. Včasih je to lahko 

odpraviti ţe z lepo glasbo, drugič pa ne pomaga 

niti izlet v naravo ali druţenje s prijatelji. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno?  

Ne. 

Pogostost stresnih situacij: 

pogosto. 

 

Stresna situacija: soočenje s 

starši glede nenapredovanja 

otroka.  

 

Načini, kako omiliti stres: 

glasba, izlet, druţenje.  

 

O opustitvi poklica ni 

razmišljala.  

 

 

 

STARŠI 

 

 

 

IZLET, GLASBA, 

DRUŢENJE 

 

 

 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Je dober poslušalec, zanimiv pripovedovalec, 

izkušen v reševanju konfliktnih situacij, dober 

strateg in psiholog. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Menim, da smo si različni predvsem po tem, 

kako oseben odnos imaš do dela. Ali se res 

poglobiš  v posameznika in njegovo osebnost ali 

pa samo odpredavaš snov in zaključiš. Na 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: zna prisluhniti, 

pripovedovalec, reševanje 

konfliktov, strateg, psiholog. 

 

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

enako kot kolegi.  

 

Načini profesionalnega razvoja: 

izobraţevanja.  

 

Pogostost izobraţevanj: 2 v 

PRISLUHNE, 

PRIPOVEDUJE, 

REŠEVANJE 

KONFLIKTOV, 

STRATEG 

 

 

 

 

 

 

IZO RAŢEVANJE 
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splošno bi rekla, da enako. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Na šoli imamo skupinska izobraţevanja, ki nam 

pomagajo pri našem delu, lahko pa izbiraš tudi 

izobraţevanja po svoji ţelji. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih?  

V zadnjih 6 mesecih sem bila na dveh šolskih 

izobraţevanjih (komunikacija in razredništvo) 

ter na predstavitvi učbenikov. 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben) 

Je pomemben.  

zadnjih 6 mesecih.  

 

Področja izobraţevanja: 

razredništvo, komunikacija.  

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: pomemben.  

 

 

 

 

 

RAZREDNIŠTVO, 

KOMUNIKACIJA 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Poskušam prilagoditi uro tako, da izpeljem 

teoretični del, praktični pa ostane za naslednjo 

uro. Če pa to ne gre, lahko uro porabim za 

ponavljanje, utrjevanje ali obravnavo snovi, ki 

bo sledila čez dve uri. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Da. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Najprej ni prijetno, potem pa to vzameš kot izziv 

in gre. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Najprej mirno poslušam, nato predstavim 

razloge in razlago za pridobljeno oceno.  

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: prilagoditev ure, 

izpeljava druge snovi.  

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: najprej neprijetno, 

potem postane izziv.  

 

Soočenje s starši: prisluhne, nato 

predstavi kriterije.  

PRILAGODITEV 

 

 

 

 

IZZIV (NEPRIJETNI) 

 

 

 

KRITERIJI 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1)  

Najbliţji mi je prvi opis, a ne drţi popolnoma. 

Poistovetenje s prvo učiteljico.   

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili? 
(opisi v prilogi 1) 

Najbolj se najdem med tretjo in četrto fazo. 

Huberman: prehod med fazo 

poklicne aktivnosti v fazo 

sproščenosti.  

 

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico L: 
 

Koliko let že poučujete?  

32. 

Kakšen naziv imate?  

Svetovalec. 
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Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Predvsem zaradi dela z otroki, to me je od 

nekdaj veselilo. 

odločitev za poklic: veselje do 

dela z otroki 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Pedagoški vidik, čim več podati naprej. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Ja. 

bistvo učiteljskega poklica: 

pedagoški vidik, predajanje 

znanja 

PEDAGOŠKI VIDIK, 

PREDAJANJE ZNANJA 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Razumem otroke, pokazati z zgledom. Ne znam 

se hvalilti. Komunikacija s starši je dobra.  

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Na sistematičnosti. Na stenah ni tako kot bi 

lahko bilo. Delam na izboljšavi, samo se 

delavno mesto tako spreminja, da teţko kaj 

naredim na tem.  

močna področja: razumevanje, 

komunikacija s starši 

 

šibka področja: sistematičnost, 

urejenost razreda 

 

načini odpravljanja šibkih 

področij: zaradi prestavljanja na 

različna delavna mesta ne 

RAZUMEVANJE, 

KOMUNIKACIJA 

 

SISTEMATIČNOST, 

UREJENOST 

NE ODPRAVLJA 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

Do lanskega leta bi ocenila s 5, potem sem 

dobila malo odpora, tako da sedaj rečem 3.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Napredek otrok mi prinese največ zadovoljstva.  

Poklicno zadovoljstvo: delno 

zadovoljna s poklicem 

 

situacija, ki prinaša poklicno 

zadovoljstvo: napredovanje 

otrok 

 

 

 

 

UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

3. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Največ stresa mi je prineslo biti vodstveni 

delavec (vodja podruţnice). Sodelovanje s 

starši, sodelavci.  

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Zelo teţko je. S stresom sem se spopadala, ko je 

do njega prišlo. Ne vem. Soočila sem se s 

trenutnim stresom in potem šla naprej. Odkar 

nisem več na vodsteni funkciji, je stresa manj. 

Rekla sem, da moram poskrbeti zase in sem se 

odpovedala funkciji.  

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Poklica nikakor ne. Pet let nazaj, ko sem dobila 

diagnozo za multiplo sklerozo, sem si sama pri 

sebi rekla, da bom zmanjšala sluţbeno 

Pogostost stresnih situacij: 

včasih 

 

Stresna situacija: vodstvena 

funkcija 

 

Načini, kako omiliti stres: 

odstranitev z vodstvene funkcije 

 

Ni razmišljala o opustitvi 

poklica. 

 

 

 

 

VODSTVENA FUNKCIJA 

 

 

ODSTRANITEV 

STRESNE SITUACIJE 
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obveznost. 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Predvsem mora biti razumevajoč. Vsekakor tudi 

pedagoški vidik in odnos učitelj učenec.  

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Se prepoznam. Enako. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

V praksi in teoriji. Treba je kaj prebrati in biti 

dovzeten za novosti.  

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih se izobražujete? 

Se udeleţujem izobraţevanj, bolj v okviru šole. 

Najbolj s področja raznih kroţkov (eko vrt).  

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben) 

4. 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: razumevanje, 

pedagoški vidik, odnos učitelj-

učenec. 

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

enako profesionalno razvita kot 

kolegi. 

 

Načini profesionalnega razvoja: 

branje literature. 

 

Pogostost izobraţevanj: 1 v 

zadnjih 6 mesecih. 

 

Področja izobraţevanj: kroţki 

(eko vrt). 

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: pomemben. 

RAZUMEVANJE, 

PEDAGOŠKI VIDIK, 

ODNOS 

 

 

 

 

LITERATURA 

 

 

KROŢKI 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Prosim druge, če mi lahko priskrbijo sestavino 

in potem uro izpeljem tako, kot  sem si zamislila.  

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Ja.  

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Ni tesnoba. Ja, je izziv.  

(Opis siuacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Rečem mu, naj se oglasi indivualno. Prosila bi 

ga, naj mi pove, kako je on prišel do tega 

preizkusa, da je vse znala, lahko ga povabim v 

razred, naj pride pogledat, kako pa jaz 

poučujem to snov in kaj od učencev zahtevam. 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: za pomoč prosi kolege. 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: izziv. 

 

Soočenje s starši: pogovor, 

ponudi pomoč. 

POMOČ KOLEGOV 

 

IZZIV 

 

POGOVOR 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1) 

Odločila bi se za prvi tip, milim, da sem ţe toliko 

v letih, da se novim zadevah teţko prilagodim. 

Pred otroki sicer tega ne pokaţem, sem 

nasmejana, ampak so tudi stvari ki me motijo. 

Poistovetenje z učiteljico 1, 

zaradi starosti in teţav s 

prilagajanjem tudi 2.  

 

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili? 

(opisane v prilogi 1)  

Dala bi se v fazo sproščenosti.  

Huberman: Faza sprošenosti.  
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Analiza intervjuja z učiteljico M: 

 

Koliko let že poučujete?  

37 let. 

Kakšen naziv imate?  

Naziv svetovalka. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Ker me veseli delo z otroki.  

Odločitev za poklic: veselje do 

dela z otroki. 

DELO Z OTROKI 

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Narediti pouk zanimiv, da bi otroci radi zahajali 

v šolo in predati učencem čim več znanja. 

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Menim, da mi to kar dobro uspeva. 

Bistvo učiteljskega poklica: 

narediti pouk zanimiv, 

predajanje znanja, poskrbeti, da 

učenci radi hodijo v šolo. 

PREDAJANJE ZNANJA, 

UČENCEM PRILJU ITI 

ŠOLO 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Določene stvari so nam dane, nekatere si 

moramo ustvariti sami, skozi čas, pridobivanje 

izkušenj. Menim, da so moja močna področja 

slovenščina, druţboslovje. 

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Včasih imam teţave, kako motivirati nekatere 

učence. Kljub različnim metodam in oblikam 

dela se včasih počutim nemočno, saj nekatere 

učence res nič ne zanima. Včasih sem nemočna 

tudi pri reševanju vzgojnih teţav, takrat si 

pomagam s sodelavkami, strokovnjakinjami na 

tem področju. 

Močna področja: slovenščina, 

druţboslovje.  

 

Pridobivanje močnih področij: 

izkušnje, prirojene. 

 

Šibka področja: motiviranje 

učencev, reševanje vzgojnih 

teţav. 

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: posvetovanje s 

sodelavkami, strokovnjaki. 

SLOVENŠČINA, 

DRUŢ OSLOVJE 

 

 

 

 

MOTIVIRANJE, VZGOJNI 

PROBLEMI 

 

 

POSVETOVANJE S KOLEGI, 

STROKOVNJAKI 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

V šoli sem zelo zadovoljna. Še vedno zelo rad 

grem v sluţbo, učenci me ohranjajo mlado in v 

razredu se zelo dobro počutim.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Poklicno zadovoljstvo je vedno, ko veš, da ti je 

ura uspela, da so učenci uţivali. Poklicno 

zadovoljstvo je, če ti starš pove, da otrok rad 

hodi v šolo, ker mu je v šoli lepo. 

Zelo sem zadovljna, ko srečam bivše učence, ko 

mi povedo, da so se odločili za učiteljski poklic 

in da imam tudi nekaj zaslug za to odločitev. 

Poklicno zadovoljstvo: zelo 

zadovoljna (rada hodi v sluţbo, 

počuti se mlado, v razredu se 

dobro počuti). 

 

Situacije, ki prinašajo poklicno 

zadovoljstvo: uspešno opravljena 

ura, zadovoljstvo otrok, 

odločitev bivših učencev za 

učiteljski poklic. 

 

 

 

 

 

 

 

OPRAVLJENA URA, 

UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

Redko. Večinoma se obvladam in me posamezne 

stresne situacije ne spravijo hitro s tira, se 

skušam obvladati. Če pa ţe, kar je zelo redko, 

ponavadi niso to učenci in delo v razredu, 

Pogostost stresnih situacij:  

redko. 

 

Stresna situacija: ne izpostavi 

nobene. 

 

Pri razrešitvi stresne situacije 

pomaga kolektiv, vodstvo in 

 

 

 

NE IZPOSTAVI STRESNE 

SITUACIJE 

 

 

KOLEKTIV, VODSTVO, 
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ampak starši, njihova visoka pričakovanja. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Teţko bi izbrala neko posebno stresno situacijo. 

Če ţe do nje pride, si med sodelavci pomagamo, 

posluh ima tudi vodstvo, tako da v zadevi ne 

ostaneš sam in ta občutek je dober. Dobro 

počutje v kolektivu in pozitivizem zelo veliko 

prispevata tudi k delu v razredu. 

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Doma poskrbim za sprostitev, pletenje, hoja, 

delo na vrtu, veselje z vnuki in pozitiven odnos 

do ţivljenja. Če si sam tak, potem to prenašaš 

tudi na otroke v razredu. 

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Nikoli nisem na to pomislila in če bi se morala 

še enkrat odločiti za poklicno kariero, bi izbrala 

isto pot. 

pozitivizem. 

 

Načini, kako omiliti stres: 

sproščanje doma. 

 

O opustitvi poklica ni nikoli 

razmišljala.  

POZITIVEN ODNOS 

 

SPROŠČANJE 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Da se znajde v različnih situacijah, da iz vsake 

situacije poskuša poiskati najboljše. Je 

strokovno podkovan in avtonomen. 

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

O svojih kolegih bi teţko karkoli rekla. Nisem 

prisotna v razredu pri  njihovem delu, zato jih ne 

morem oceniti. Tudi odlična priprava na pouk 

ne pomeni, da je učitelj profesionalen. O sebi 

lahko povem, da se trudim po svojih zmoţnostih. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Se izobraţujem, spremljam spremembe in 

prenove učnih načrtov, se za pouk pripravim, 

iščem čim boljše poti, da učence pripeljem do 

znanja. 

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih? 

Včasih sem se zelo veliko izobraţevala na 

različnih področjih. Zdaj bolj gradim na sebi in 

na svojih hobijih. Imamo pa v okvitu šole kar 

veliko izobraţevanj, saj sodelujemo v mnogih 

projektih. Kot so Kakovostna šola, Bralne učne 

strategije, Vloga razrednika. 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben). 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: iznajdljivost, 

pozitiven pogled na svet, 

strokovnost, avtonomnost. 

 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

noče se primerjati s kolegi, ker 

ne pozna njihovega dela. Zase 

pove, da se trudi po najboljših 

močeh. 

 

Načini profesionalnega razvoja: 

izobraţevanja, spremljanje 

sprememb, priprava na pouk.  

 

Pogostost izobraţevanj: 3 v 

zadnjih 6 mesecih (manj kot na 

začetku kariere). 

 

Področja izobraţevanja: 

Kokovostna šola, Bralne učne 

strategije, Vloga razrednika.  

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: pomemben. 

IZNAJDLJIVOST, 

POZITIVEN, 

STROKOVNOST, 

AVTONOMNOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZO RAŢEVANJE, 

SPREMLJANJE SPREMEMB 

 

 

 

 

 

 

KAKOVOSTNA ŠOLA, 

 RALNE UČNE 

STRATEGIJE, VLOGA 

RAZREDNIKA 
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4 - je pomemben. 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite? 

Vedno si načrtujem poleg letne in dnevne 

priprave tudi tedensko pripravo, ki se mi zdi 

najbolj uporabna, saj z njo načrtujem tudi 

medpredmetne povezave. Naravoslovje je na 

urniku trikrat. Če pozabim pomembno sestavino 

in je na šoli ni, niti je nima moja sodelavka, 

izvedem drugo uro in poskus prestavim na 

naslednjo uro naravoslovja ali pa izvedem 

podoben poskus, ki prav tako pripelje do 

zaţeljenega znanja. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Da. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv? 

Ne počutim se tesnobno, pota se ti lahko 

velikokrat prekriţajo, potrebno se je znajti, in 

sicer tako, da se to sploh ne opazi. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete?   

Odreagiram mirno, počakam, da se oče izpove 

in se znebi naelektrenosti. Potem pa skupaj 

pogledava  naloge, ki jih je deklica reševala, 

pogledava rešitve, se soočiva s teţavami, ki jih 

deklica ima, in utemeljiva oceno. Ocene ne bi 

spreminjala, saj se starš nima pravice vmešavati 

v moje ocenjevanje. To bi mu tudi na kulturen 

način pojasnila. 

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: vnaprej predvidi 

nepredvidljive situacije, izpelje 

drugo, ţe pripravljeno uro. 

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: izziv. 

 

 

Soočenje s starši: obrazloţitev 

kriterijev in odgovorov učenke. 

VNAPREJ PREDVIDENE 

SITUACIJE 

 

 

 

 

IZZIV 

 

 

 

KRITERIJI 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1) 

Poistovetila bi se s prvo, s to razliko, da z delom 

na računalniku ne pretiravam, še vedno raje 

vzamem v roke knjigo, rada kam grem in z 

izletov prinesem tudi kaj koristnega za pouk.  

Poistovetenje s prvo učiteljico - 

računalnik zamenja za knjige in 

iskanje v naravi. 

 

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(opisane v prilogi 1) 

Sem na prehodu faze sproščenosti in 

sproščenega izpreganja. 

Huberman - prehod iz faze 

sproščenosti v sproščeno 

izpreganje.  

 

 

 

Analiza intervjuja z učiteljico N: 

 

Koliko let že poučujete? 

39. 

Kakšen naziv imate? 

Svetnik. 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 

Moja mama je bila učiteljica in me je nakako 

Odločitev za poklic: sorodnik je 

bil učitelj, veselje do dela z 

SORODNIK 
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uvedla v poklic. Poleg tega pa me je ţe od 

nekdaj veselilo delo z otroki.  

otroki.  

Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega 

poklica? 

Poučevanje in vzgajanje.  

Kako sebe vidite v teh vlogah? 

Jih opravljam.  

Bistvo učiteljskega poklica: 

poučevanje in vzgajanje.  

POUČEVANJE IN 

VZGAJANJE 

Katera so vaša močna področja? Kako ste jih 

razvili? 

Potrpeţljivost, vztrajnost, doslednost, druţba in 

slovenščina.  

Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj 

delate za odpravo šibkih področij? 

Reševanje vzgojnih problemov. Posvetujem se s 

kolegi, enkrat sem bila tudi na nekem seminarju 

na to temo.  

Močna področja: potrpeţljivost, 

vztrajnost, druţba, slovenščina.  

 

Šibka področja: reševanje 

vzgojnih problemov. 

 

Načini odpravljanja šibkih 

področij: posvetovanje s kolegi, 

seminarji. 

POTRPEŢLJIVOST, 

VZTRAJNOST, DRUŢ A, 

SLOVENŠČINA 

 

VZGOJNI PROBLEMI 

 

 

POSVETOVANJE S 

KOLEGI, SEMINARJI 

Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše 

poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem 

zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - sploh 

nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

5. Uţivam v poklicu, uţivam v kolektivu, z otroki 

mi je luštno.  

Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ 

poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali to 

situacijo. 

Ko je moj učenec zmagal na tekmovanju. Ko me 

bivši učenci pozdravijo na ulici.  

Poklicno zadovoljstvo: zelo 

zadovoljna.  

 

Situacije, ki prinašajo poklicno 

zadovoljstvo: doseţek učenca, 

bivši učenci.  

 

 

 

 

UČENCI 

Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili 

pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - 

pogosto, 5 - vsakodnevno). 

Včasih. 

Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem 

delovanju do sedaj najbolj stresna. Kako ste 

se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj 

ste pogrešali? Kaj ste se iz te situacije naučili? 

Teţko se spomnim kakšne. Nobena ni tako zelo 

izstopala. Vedno pa, ko imam s čim teţave, sem 

v dilemi, se obrnem na naš kolektiv na šoli. 

Moram reči, da imamo na šoli res zlate učitelje. 

Vsi se dobro razumemo in si pomagamo.  

Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga 

doživljate? Do kakšnih ugotovitev ste prišli? 

Pogovor vedno prav pride. Včasih grem tudi v 

knjiţnico in poišem kakšno literaturo.  

Ste kdaj pomislili na opustitev poklica 

oziroma menjavo službe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri 

fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

Ne, nikoli v 39 letih. 

Pogostost stresnih situacij: 

včasih. 

 

Stresna situacija: ne izpostavi 

nobene.  

 

Pri razrešitvi stresnih situacij 

pomagata vodstvo šole in 

kolektiv.  

 

Načini, kako omiliti stres: 

pogovor, literatura. 

 

Nikoli ni razmišljala o menjavi 

poklica. 

 

 

 

NE IZPOSTAVI 

STRESNE SITUACIJE 

 

VODSTVO ŠOLE, 

KOLEKTIV 

 

 

POGOVOR, 

LITERATURA 

Katere značilnosti ima po vašem mnenju 

učitelj profesionalec?  

Mora biti dosleden. Seveda mora imeti tudi 

ustrezno znanje in tega mora tudi znati podati. 

Značilnosti učitelja 

profesionalca: doslednost, 

znanje, znati podati znanje. 

 

DOSLEDNOST, ZNANJE 
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To je mogoče še pomembneje.  

Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti 

profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, da 

ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti 

kot vaši kolegi na šoli?  

Mislim, da kar enako kot ostali. 

Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

Seminarji na šoli, včasih grem na kakšno 

izobraţevanje. Prejšnja leta sem več hodila.  

Ali se izobraževanj učiteljev udeležujete več 

kot je zakonsko obvezno? Na kolikih 

izobraževanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? 

Na katerih področjih ste se izobraževali? 

Bila sem na enem v zadnjega pol leta. Na bralni 

pismenosti.  

Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili 

pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - 

sploh ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - 

delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo 

je pomemben) 

5. 

Mnenje o lastni profesionalnosti: 

enako kot kolegi. 

 

Načini profesionalnega razvoja: 

seminarji, izobraţevanja. 

 

Pogostost izobraţevanj: 1 v 

zadnjih 6 mesecih. 

 

Področja izobraţevanja: bralna 

pismenost.  

 

Pomembnost profesionalnega 

razvoja: zelo pomemben.  

 

 

 

 

IZO RAŢEVANJA 

 

 

 

 

 

 

BRALNA PISMENOST 

Pozorno preberite, nato pa odgovorite na 

vprašanja. 

(Opis situacije 1 v prilogi 2.) 

Kaj naredite?  

Verjetno izvedem uro, ki bi jo drugače naslednji 

dan. 

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati 

različnim situacijam?  

Ja. 

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se 

počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

Izziv. Odvisno je tudi od situacije. 

(Opis situacije 2 v prilogi 2.) 

Kako odreagirete? 

Pojasnim mu kriterije in odgovore učenke. 

Ponudim pomoč - lahko mu razloţim, kako smo 

se učili.  

Reakcija ob nepredvidljivi 

situaciji: izvede drugo uro.  

 

Počutje ob nepredvidljivi 

situaciji: izziv.  

 

Soočenje s starši: pokaţe 

kriterije in učenčeve odgovore, 

ponudi pomoč. 

IZVEDE DRUGO URO 

 

 

IZZIV 

 

 

KRITERIJI, POMOČ 

Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S 

katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  

(opisi v prilogi 1) 

Kar prva učiteljica, bi rekla.  

Poistovetenje s prvo učiteljico.   

Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil 

na več faz. V katero fazo bi se uvrstili?  

(faze opisane v prlogi 1) 

Sproščeno izpreganje. 

Huberman - sproščeno 

izpreganje.  

 

 

 

 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali tri kategorije, in sicer profesionalni razvoj 

in dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj, poklicni stres in rezilientnost, ter povezava 

med poklicnim zadovoljstvom, poklicnim razvojem in rezilientnostjo.  
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3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave.  

Glede na analizo vprašanj in intervjujev polstrukturiranega intervjuja smo oblikovali tri 

kategorije: 

 

1. Profesionalno delovanje posameznika in dejavniki profesionalnega razvoja 

2. Povzročitelji poklicnega stresa in gradniki rezilientnosti 

3. Povezava med poklicnim zadovoljstvom učiteljev, profesionalnim razvojem 

posameznika in njegovo rezilientnostjo.  

 

 

3.1 PROFESIONALNO DELOVANJE POSAMEZNIKA IN 

DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 
 

V tem sklopu bomo podrobneje osvetlili: 

- Pojmovanja učiteljev o značilnostih učitelja profesionalca  

- Značilnosti učitelja profesionalca 

- Prepoznavanje samega sebe v opisu učitelja profesionalca 

- Učiteljevo zaznavanje pomembnosti profesionalnega razvoja 

- Razlogi za izbiro učiteljskega poklica 

- Mnenje učiteljev o bistvu učiteljskega poklica 

- Močna in šibka področja učiteljev 

- Načini odpravljanja pomanjkljivosti  

- Umestitev učiteljev v Hubermanov model profesionalnega razvoja 

 

- Pojmovanja učiteljev o značilnostih učitelja profesionalca  

Ker je rezilientnost pomembno povezana z učiteljevo profesionalno rastjo, smo ţeleli 

ugotoviti, kako učitelji sploh dojemajo pojem profesionalnega učitelja.  

Učiteljice smo povprašali, kakšne značilnosti ima po njihovem mnenju učitelj profesionalec.  

Največ jih je omenilo strokovnost, in sicer 7 učiteljic. Učiteljica C pravi: »Učitelj 

profesionalec mora obvladati področje, ki ga poučuje …«. Učiteljica G dodaja: »Prvo mora 

poznati učni načrt in cilje, potem mora to znati podati učencem na njihov način …«. V 

nasprotju z učiteljicama C in G, učiteljica D meni, da ni potrebno, da je učitelj strokovnjak na 
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svojem področju: »… poglobiti se mora v vsebino, ki jo poučuje, ni pa nujno, da je 

strokovnjak na tem področju …«  

Sledijo poznavanje didaktičnih postopkov, vseţivljensko učenje, inovativnost, 

nepristranskost, sposobnost prisluhniti in empatija. Učiteljica I je mnenja, da so za učitelja 

profesionalca potrebne naslednje lastnosti: »umirjenost, strokovnost, odprtost, zna oceniti 

primernost trenutka, da se prilagodi v šoli, razredu …« Učiteljica J pa meni, da ima učitelj 

profesionalec »energijo, avtentičnost, doslednost, prevzemanje odgovornosti, empatijo, zna 

prisluhniti.« 

Omenjene so bile še nekatere osebnostne značilnosti kot so potrpeţljivost, avtonomnost, 

odgovornost, prilagodljivost, doslednost, energičnost, umirjenost ter pa reševanje konfliktov 

in delo s starši. Zgaga (2005, v Valenčič Zuljan) omenja kompetence, ki so potrebne za 

profesionalno opravljanje učiteljskega poklica. Mednje sodijo: splošno znanje, veščine in 

razumevanje; poznavanje procesov v vzgoji in izobraţevanju; poznavanje in obvladanje 

specifičnega področja, na katerem bo učitelj deloval. Menimo, da je slednje ključna 

kompetenca kakovostnega poučevanja. Vse ostale komponente so le podpora temu.  

 

 

- Značilnosti učitelja profesionalca 

Sodelujočim v raziskavi smo predstavili lastnosti učitelja profesionalca kot jih je zapisal 

Hoyle (1989, v Valenčič Zuljan, 2012). Le-te so:  

— visoka raven specifičnih znanj in spretnosti, 

— visokošolska ali podiplomska izobrazba, 

— izoblikovan etični kodeks, 

— sposobnost delovanja v nepredvidljivih situacijah, 

— analiziranje svojega dela in dela sodelavcev, 

— avtonomnost pri izbiri delovnih postopkov in  

— zdruţevanje v profesionalne organizacije. 

 

Vse učiteljice so trdile, da so zgoraj naštete lastnosti prisotne v učiteljskem poklicu. Za 

nekatere, kot na primer izoblikovan etični kodeks in sposobnost delovanja, so sicer ocenile, da 

je prisoten, a ne tako močno kot ostali. Najmanj pa se jim zdi prisotno analiziranje svojega 

dela in dela sodelavcev. Učiteljice so ocenile tudi pomembnost teh lastnosti v učiteljskem 

poklicu na lestvici od 1 do 3 (1 - ni pomembna, 2 - je pomembna, 3 - je zelo pomembna).  
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Najmanj pomembno se jim zdi povezovanje v profesionalne organizacije, saj je kar 10 

učiteljic označilo omenjeno lastnost z oceno 2.  

Pri visokošolski oziroma podiplomski izobrazbi so bile učiteljice razdeljene na dva pola. 

Sedmim se je zdelo to zelo pomembno, ostalih sedem pa jih je označilo lastnost z dve 

(pomembno). Med slednjimi so bile vse tri učiteljice, ki sodijo v kategorijo s 31—40 leti 

poučevanja. Predvidevamo, da je to zato, ker so se one izobraţevale po drugačnem sistemu. 

Ostale naštete lastnosti se jim zdijo zelo pomembne. Ena učiteljica je pripomnila, da se ji sicer 

zdi analiziranje svojega dela zelo pomembno, ne strinja pa se z analiziranjem dela sodelavcev. 

Pravi, da lahko pri sodelavcu dobi kakšno novo idejo, analiziranje celotnega dela pa se ji ne 

zdi potrebno. 

 

- Prepoznavanje samega sebe v opisu učitelja profesionalca 

Vse učiteljice so se prepoznale v opisu učitelja profesionalca. Ko smo jih povprašali, ali 

mislijo, da so bolj, enako ali manj profesionalne kot njihovi sodelavci, je zanimivo, da so vse 

vprašane učiteljice začetnice - z 1 do 3 leti poučevanja - odgovorile, da so manj profesionalno 

razvite kot njihovi sodelavci. Take odgovore smo od učiteljic začetnic tudi pričakovali. 

Učiteljica A, ki spada med začetnice, se prepozna v opisu učitelja profesionalca, a vseeno 

misli, da ni tako profesionalno razvita kot sodelavci: »Vidim se v zgornjih lastnostih (v opisu 

učitelja profesionalca), a vseeno mislim, da sem manj profesionalno razvita kot kolegi na 

šoli.« Tudi učiteljica   se čuti manj profesionalno razvito, ker je šele na začetku svoje 

poklicne poti: »… sem vseeno malo manj profesionalno razvita od mojih kolegov, saj imam 

manj izkušenj kot oni, ki so ţe dlje zaposleni.« V nasprotju z našimi rezultati raziskave, pa so 

Valenčič Zuljan idr. (2007) ugotovili, da prevladujejo učitelji pripravniki, ki so zelo 

zadovoljni s svojim profesionalnim razvojem v času pripravništva. Le slabi 3 % udeleţencev 

v raziskavi z lastnim profesionalnim razvojem niso bili zadovoljni. Izstopali sta še dve 

učiteljici (ena v skupini 4—6 in druga 19—30 let poučevanja), ki sta ocenili, da sta bolj 

profesionalno razviti kot njuni kolegi. Ena učiteljica se s kolegi ni hotela primerjati. Ostale (9) 

pa so menile, da so enako razvite kot njihovi kolegi.  

 

- Učiteljevo zaznavanje pomembnosti profesionalnega razvoja 

Vse učiteljice so označile, da se jim zdi profesionalni razvoj pomemben. V povprečju so se 

učiteljice udeleţile dveh izobraţevanj v zadnjih 6 mesecih. Izstopali sta dve učiteljici, ki sta 

bili v zadnjih 6 mesecih na šestih izobraţevanjih in druga učiteljica, ki ni bila na nobenem. 
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Menimo, da je udeleţba izobraţevanj odvisna od vodstva šole. Valenčič Zuljan idr. (2007) 

pravijo, da je razvoj šole in zaposlenih močno odvisen od ravnatelja.  

Učiteljica D, ki je bila na 6 izobraţevanjih v zadnjih 6 mesecih, pravi: »Za svoj profesionalni 

razvoj skrbim tako, da se nenehno izobraţujem …« Učiteljica D tudi misli, da je bolj 

profesionalno razvita kot njeni kolegi. Tako misli še ena učiteljica (učiteljica J), le da je bila 

ona v zadnjih 6 mesecih na treh izobraţevanjih. Učiteljice v večini berejo literaturo, se 

udeleţujejo izobraţevanj, se posvetujejo s sodelavci, sodeljujejo pri interviziji. Zanimalo nas 

je tudi, katerih izobraţevanj se učiteljice udeleţujejo. Našteli bomo le nekaj najpogostejših: 

zgodnje poučevanje angleščine, opisno ocenjevanje, prometna vzgoja, delo z nadarjenimi, 

komunikacija in retorika, o razvoju moţganov, o samostojnosti, bralna pismenost, glasbene 

delavnice, dialog s starši, vloga razrednika … Dve učiteljici sta izpostavili pomembnost dela 

na sebi, na osebnostni rasti. Učiteljica J dodaja: »… ne samo takim (izobraţevanjem), ki so 

potrebna za šolo, ampak tudi takim za osebnostno rast. Tukaj največ dobiš.« 

 

- Razlogi za izbiro učiteljskega poklica 

Muršak, Javrh in Kalin (2011) pravijo, da je odločitev za študij prvo dejanje v razvoju 

učiteljeve identitete. Zanimalo nas je, zakaj so se intervjuvane učiteljice odločile za učiteljski 

poklic. Učiteljica J pravi: »Ţe od majhnih nog mi je bilo v veselje delo z otroki.« Učiteljica K 

poleg veselja do dela z otroki dodaja še: »… Ker te nenehen stik z otroki ohranja vitalnega in 

mladostnega.« Učiteljica N pa se je za učiteljski poklic odločila zaradi svoje mame: »Moja 

mama je bila učiteljica in me je nekako uvedla v poklic …«12 učiteljic od 14 je odgovorilo, da 

je bilo to zaradi veselja do dela z otroki. Pri dveh učiteljicah pa je bil razlog to, da je bil tudi 

njun sorodnik (v obeh primerih mama) učitelj. 

Menimo, da so razlogi za učiteljski poklic močno povezani z rezilientnostjo in poklicnim 

zadovoljstvom. Kot smo omenili ţe v teoretičnem delu, Price idr. (2012) trdijo, da je razlog za 

odločitev za učiteljski poklic odvisen od zavezanosti poklicu. Vpliv pa se kaţe tudi v 

zmoţnosti učitelja, da ostane rezilienten.  

 

- Mnenje učiteljev o bistvu učiteljskega poklica 

Na vprašanje, kaj je bistvo učiteljskega poklica, so učiteljice odgovarjale različno. Vsaka 

učiteljica je podala več odgovorov. Prevladovalo je poučevanje oziroma izobraţevanje otrok 

(10 učiteljic), sledi oblikovanje osebnosti (strpnost, samostojnost, kreativnost, potrpeţljivost, 

vztrajnost, empatičnost, odgovornost). 5 učiteljic je omenilo vzgojo otrok, 4 pa pripravo otrok 

na ţivljenje. Vse učiteljice so se prepoznale v prej naštetih vlogah. Učiteljica D pravi: »Bistvo 
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učiteljskega poklica je učence pripraviti na ţivljenje …«, učiteljica F dodaja, da je bistvu 

učiteljskega poklica: »Posredovanje informacij (znanja) učencem, povezano s čutom do otrok 

…« Učiteljica G pa meni, da je najpomembnejše, »da imaš rad otroke.« 

 

- Močna in šibka področja učiteljev 

Učiteljice smo prosili, naj nam povedo, katera so njihova močna in katera šibka področja. Naj 

povemo, da so učiteljice veliko laţje izrazile svoja šibka področja kot močna. Med močnimi 

področji so prevladovali empatija, potrpeţljivost in komunikacija. Navedlo jih je 6 učiteljic. 

Učiteljice so naštele še odprtost, vztrajnost, ustvarjanje in razumevanje. V povprečju je ena 

učiteljica naštela 3 močna področja.  

Učiteljice so ocenile, da imajo največ pomanjkljivosti na področju dela s starši. Ta problem je 

izpostavilo 5 učiteljic. Sledi opisno ocenjevanje, glasba in reševanje vzgojnih problemov. 

Obvladanje otrok in vzpostavljanje discipline sta se izkazala za najpogosteje omenjena 

problema pripravnikov v raziskavi, ki so jo izvedli Valenčič Zuljan idr. (2007). Dve učiteljici 

pri sebi nista zaznali nobene pomanjkljivosti.  

 

- Načini odpravljanja pomanjkljivosti 

Učiteljice odpravljajo svoje pomanjkljivosti na različne načine. Največ se jih udeleţuje 

izobraţevanj oziroma se same izobraţujejo s pomočjo literature (8 učiteljic), sledi 

posvetovanje s sodelavci in soočanje s svojimi pomanjkljivostmi. Ena učiteljica se udeleţuje 

intervizije, druga pa si vzame čas za počitek. Le učiteljica L je izjavila, da ne odpravlja svojih 

pomanjkljivosti: »Delam na izboljšavi, samo se mi delovno mesto tako spreminja, da teţko kaj 

naredim na tem.«  

 

- Umestitev učiteljev v Hubermanov model profesionalnega razvoja 

Učiteljice smo prosili, naj se glede na Hubermanov model profesionalnega razvoja umestijo v 

fazo, v katero po svojem mnenju pripadajo. Vse tri učiteljice začetnice (s 1—3 let 

poučevanja) so se uvrstile v fazo preţivetja in odkrivanja. V to fazo jih uvršča tudi Huberman. 

Učiteljici v drugem poklicnem obdobju (4—7 let poučevanja) sta se razvrstili različno. Ena 

misli, da sodi v fazo stabilizacije, druga v fazo poklicne aktivnosti. Po Hubermanu sodita v 

fazo stabilizacije. Tri učiteljice s 7—18 leti poučevanja so se umestile v fazo poklicne 

aktivnosti/eksperimentiranja, ena iz te skupine pa meni, da sodi v fazo sproščenosti. 

Huberman učiteljice s 7—18 let poučevanja uvrsti v fazo poklicne aktivnosti oziroma 

eksperimentiranja. Ena učiteljica z 19—30 leti poučevanja se je umestila v fazo sproščenosti, 
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druga pa meni, da prehaja v fazo sproščenosti. V to fazo bi ju dal tudi Huberman. Odgovori 

učiteljic v zadnji skupini (31—40 let poučevanja) so se najbolj razlikovali. Ena meni, da je na 

prehodu iz faze sproščenosti v fazo izpreganja, druga, da je v fazi izpreganja, tretja pa bi se 

umestila v fazo sproščenosti. Po Hubermanu sicer spadajo v fazo izpreganja.  

Vse učiteljice so kot svoj potek profesionalnega razvoja izbrale levo stran, ki je bolj ―sončna‖, 

pozitivna.  

 

3.2 POVZROČITELJI POKLICNEGA STRESA IN GRADNIKI 

REZILIENTNOSTI 
 

V tem sklopu bomo podrobneje osvetlili: 

- Stresne situacije v učiteljskem poklicu 

- Razreševanje stresnih situacij v učiteljskem poklicu 

- Razmišljanje o menjavi učiteljskega poklica 

- Soočanje s konkretnimi stresnimi situacijami v učiteljskem poklicu 

- Osebnostne lastnosti učiteljev 

 

- Stresne situacije v učiteljskem poklicu 

Učiteljice smo prosili, naj na lestvici od 1 do 5 ocenijo pogostost stresnih situacij v 

učiteljskem poklicu. Rezultati so se gibali med 2 - redko in 4 - pogosto. Najbolj pogosto stres 

občutijo učiteljice na začetku poklicne poti (med 1 in 3 leti poučevanja), in sicer sta dve od 

treh učiteljic označili stopnjo 4 - pogosto. Pri ostalih starostnih skupinah so se rezultati gibali 

med redko in včasih. Izstopala je ena učiteljica v starostni skupini 31–40 let poučevanja, ki je 

stopnjo stresnih situacij označila s pogosto.  

 

Največ stresa učiteljem povzročajo starši, in sicer neodvisno od števila let poučevanja. 6 

učiteljic od 14 je navedlo starše kot vzrok za stres v učiteljskem poklicu. Učiteljice so 

izpostavile, da imajo starši prevelika pričakovanja do otrok, se niso pripravljeni sprijazniti z 

dejanskim stanjem otrok, pride tudi do neutemeljenih obtoţb. Učiteljica F pravi: »… zame je 

najbolj stresen odnos s starši, ker v sodobnem svetu nimaš veliko podpore z njihove strani …« 

Tudi učiteljica E ima največ teţav s starši: »Stresne situacije so, ko se starši obrnejo proti 

tebi, otroci pa so na prepir ţe zdavnaj pozabili …«. 
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Sledi stres zaradi neprimernega vedenja problematičnega učenca. Ta problem je izpostavilo 5 

učiteljic. Situacijo opisuje učiteljica A, ki pravi: »Najbolj stresna situacija je bila, ko je otrok 

fizično in verbalno napadel učenko, nato pa, ko sem ţelela slišati celo zgodbo, je otrok 

verbalno napadel tudi mene …« Ostale učiteljice pa so kot povzročitelje stresa navedle še 

negotovost o trajanju zaposlitve, ugotovitev o zlorabi učenke in pa vodstvena funkcija.  

 

- Razreševanje stresnih situacij v učiteljskem poklicu 

Pri razreševanju stresnih situacij je  7 učiteljicam v veliko pomoč vodstvo šole, sledi podpora 

kolegov in svetovalne sluţbe. Ena učiteljica je kot pomoč navedla tudi vladne institucije. 

 

Vsaka učiteljica ima svoj način, kako omiliti stres. Največ jih je izpostavilo sproščujoče 

dejavnosti kot so izlet, druţenje, poslušanje glasbe. Sledi pogovor s kolegi ali bliţnjimi. Drugi 

načini pa so še predvidenje teţav in priprava na te teţave, zmanjšanje obveznosti, oblikovati 

dober odnos s starši učencev. Učiteljica B ugotavlja, »… da na vse stresne situacije ne 

moremo biti pripravljeni. V določenih primerih pa lahko stres vsaj omilimo. Jaz se trudim, da 

si čim več stvari toliko prej pripravim in da imam rezervni načrt …« Ena učiteljica od 15 ne 

išče načinov za omilitev stresa.  

 

- Razmišljanje o menjavi poklica 

O menjavi poklica sta razmišljali dve učiteljici. Za učiteljico A je bilo to aktualno na začetku 

poklicne poti: »na začetku poučevanja, ko sem imela občutek, da so učenci zaradi mene, moje 

nesposobnosti, vzgojno problematični, da mogoče nisem prava za to sluţbo …« Ena učiteljica 

je o tem razmišljala, ker jo je sluţba preveč obremenjeva, ves čas je razmišljala samo o tem, 

kaj bo naredila v razredu in kako se bodo učenci odzvali. Ko pa je dobila svoje otroke, je 

ugotovila, da sluţba ni vse in se je posvetila še drugim stvarem. Takrat je tudi nehala 

razmišljati o menjavi poklica.  

 

Druga učiteljica, ki je izjavila, da je razmišljala o menjavi poklica, pa je na začetku poklicne 

poti dvomila v svojo uposobljenost. O tem je nehala razmišljati, ko je ugotovila, da na začetku 

vsi dvomijo vase in da ima nekaj dobrih lastnosti. Učiteljica E pravi, da bi razmišljala o 

menjavi poklica le, če bi ostala brez sluţbe in bi se morala drugače preţivljati: »Če ne bi 

imela sluţbe v šolstvu, bi iskala sluţbo tudi drugje, kajti sluţba je tudi sredstvo preţivljanja.«  

Večina – 11 učiteljic – o menjavi poklica ni nikoli razmišljala.  
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- Soočanje s konkretnimi stresnimi situacijami v učiteljskem poklicu 

V raziskavi raziskujemo tudi, ali se znajo učitelji soočiti s stresno situacijo in kaj ob tem 

občutijo. V ta namen smo jim ponudili 2 situaciji. 

 

Situacija 1: 

Poučujete 5. razred. Na urniku imate prvo uro naravoslovje in tehniko. Uro ste si zamislili 

tako, da naprej učencem pokaţe poskus. Prejšnji dan si doma vse pripravite, da naslednji dan 

prinesete v šolo. Naslednje jutro 5 minut pred začetkom pouka ugotovite, da ste doma 

pozabili glavno sestavino, brez katere ne morete izvesti poskusa.  

Kaj naredite?  

 

Situacija 2:  

Na govorilnih urah se oglasi oče neke vaše učenke. Zanima ga, zakaj je njegova hči pri 

matematiki dobila oceno 3, saj se je on učil z njo in je videl, da snov oblada. Obtoţi vas, da ne 

znate ocenjevati znanja in se mu ne zdite primerni za vodenje razreda.  

Kako odreagirate? 

 

Postavili smo jim vprašanje, kako bi odreagirale v situaciji, ko šolske ure naravoslovja ne 

morejo izpeljati tako, kot so si prej zamislile. Vseh 14 učiteljic je poiskalo neko rešitev, 

nobena ni izjavila, da bi bila situacija brezizhodna.  Učiteljice z vseh skupin so poiskale 

podobne rešitve: Učiteljica A (0–3 let poučevanja: »Izveden poskus brez glavne sestavine …«, 

učiteljica D (4–6 let poučevanja): »… NIT zamenjam z učno uro drugega predmeta, ki ga 

imamo takrat na urniku in imam pripravljeno gradivo …«, učiteljica F (7–18 let poučevanja): 

»Prilagodim uro oziroma zamenjam učno snov …«, učiteljica I (19–30 let poučevanja): ... bi 

kaj prilagodila, ogledali bi si ga (poskus) na internetu …«, učiteljica M (31–40 let 

poučevanja): »… izvedem drugo uro in poskus prestavim na naslednjo uro naravoslovja…« 

Ugotavljamo, da bi se v taki situacije vse učiteljice znašle in poiskale rešitev, ne glede na to, v 

kateri fazi profesionalnega razvoja se nahajajo.  

Osmim učiteljicam iskanje rešitve v nepredvidljivih situacijah predstavlja izziv. Dve učiteljici 

najprej občutita neko nelagodje, a se kmalu podata v iskanje rešitev. Dve učiteljici pravita, da 

je njuna reakcija odvisno od počutja v tistem trenutku. Eni učiteljici je naprej neprijetno, a 

išče rešitve. Učiteljica J pa je izjavila: ―Odvisno. Načeloma je izziv. Tesnoba ni. Če me 

razjezi, je pa lahko tudi jeza. Vsekakor pa iščem rešitev.‖ Vse učiteljice, tudi tiste, ki jim je 
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neprijetno, pa iščejo rešitev. Vsaka nepredvidljiva situacija predstavlja neugodje, pomembno 

pa je, da preseţemo neugodje in začnemo z iskanjem rešitev. Učitelj, ki je zmoţen neugodje 

postaviti v ozadje in se osredotočiti na iskanje rešitev, je po našem mnenju dober učitelj. 

 

Druga stresna situacija, ki je bila predstavljena učiteljicam, je naslednja: ―Na govorilnih urah 

se oglasi oče neke vaše učenke. Zanima ga, zakaj je njegova hči pri matematiki dobila oceno 

3, saj se je on učil z njo in je videl, da snov oblada. Obtoţi vas, da ne znate ocenjevati znanja 

in se mu ne zdite primerni za vodenje razreda. Kako odreagirate?‖  

 

Učiteljice bi odreagirale pribliţno podobno. Večina učiteljic (9) bi obrazloţila kriterije 

ocenjevanja, s tem da bi jih od teh 9 štiri pokazale še odgovore drugih učencev, dve pa bi 

poleg kriterijev ponudili še dodatno pomoč. Ena učiteljica ponudi pomoč, poleg tega pa očeta 

opozori na odnos do učitelja. Ena učiteljica  (učiteljica J) pa pravi naslednje: ―… jim dam 

vedeti (staršem), da v šolo hodijo otroci in ne starši — da če je kakšen problem, ga naj 

izpostavi otrok, saj učimo otroke odgovornosti.‖ Poleg tega pa staršem pokazala kriterije 

ocenjevanja.  

 

- Osebnostne lastnosti učiteljev 

Učiteljicam smo prebrali 15 trditev, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti učiteljev in na 

njihovo spoprijemanje s stresnimi situacijami: 

- Sem samozavestna. 

- Sem iznajdljiva. 

- Motivirana sem za svoje delo.  

- Na prilagajanje različnim situacijam gledam kot na izziv. 

- Zanima me veliko stvari. 

- Verjamem vase in v svoje delo. 

- Pogosto obupam. 

- Ne znam se soočiti s stresnimi situacijami. 

- Pri pouku se dobro počutim. 

- Priprava na pouk mi vzame veliko časa. 

- V sluţbo prihajam sproščena. 

- Večkrat sem se ţe znašla v situaciji, ko sem hotela zamenjati poklic. 

- V zbornici se dobro počutim. 

- Odporna sem na poklicni stres. 
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- S starši učencev se dobro razumem.  

 

Učitelje smo prosili, naj vsako trditev ocenijo od 1 do 3 (1 - sploh ni značilno zame, 2 - 

deloma oz. občasno je značilno zame, 3 - zelo je značilno zame). Dobili smo naslednje 

odgovore:  

 

1. trditev: Sem samozavestna. 

Sedem učiteljic trdi, da so samozavestne. Pet jih pravi, da to zanje delno drţi. Dve učiteljici 

pa sta za to trditev rekli, da to zanju sploh ne drţi tj. da nista samozavestni. Ena izmed teh 

dveh učiteljic spada v skupino z 1–3 leti poučevanja, druga v pa zadnjo (31–40). Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da so v skupini od 19 do 30 let delovne dobe v povprečju najbolj 

samozavestne. 

 

2. trditev: Sem iznajdljiva.  

12 učiteljic zase trdi, da so iznajdljive. Dve učiteljici pa pravita, da to zanju delno drţi. 

Opazimo podobnost v odgovorih pri skupini začetnic in skupini učiteljic, ki zaključujejo s 

svojo profesionalno potjo.  

 

3. trditev: Motivirana sem za svoje delo. 

Vse intervjuvane učiteljice zase pravijo, da so motivirane za svoje delo.  

 

4. trditev: Na prilagajanje različnim situacijam gledam kot na izziv.  

Pet učiteljic pravi, da trditev delno oziroma občasno drţi zanje. Ostalih 9 pravi, da je to zanje 

popolnoma značilno. Če pogledamo rezultate po skupinah vidimo, da dvema učiteljicama od 

treh v skupini s 31–40 leti poučevanja prilagajanje različnim situacijam samo občasno 

predstavlja izziv. Vsem učiteljicam v skupini z 19–30 let poučevanja prilagajanje na različne 

situacije predstavlja izziv. 

 

5. trditev: Zanima me veliko stvari.  

Vse učiteljice razen ene trdijo, da jih zanima veliko stvari. Ena učiteljica, ki sodi v zadnjo 

starostno skupino, pa pravi, da to zanjo delno oz. občasno drţi.  

 

6. trditev: Verjamem vase in v svoje delo.  
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Učiteljice v zadnjih treh starostnih skupinah (12–18, 19–30 in 31–40) so odgovorile, da je ta 

trditev zanje zelo značilna. Dve učiteljici začetnici od treh pravito, da to zanu zelo drţi, ena pa 

pravi, da zanjo to občasno/delno drţi. Učiteljici s 4–6 let poučevanja pravita, da to zanju 

delno oziroma občasno drţi. Opazimo, da so najmanj prepričane v svoje delo učiteljice v 

prvih dveh skupinah. Tak rezultat smo pričakovali. Učitelji začetniki se na začetku svoje 

profesionalne poti še oblikujejo in iščejo svoje načine dela.  

 

7. trditev: Pogosto obupam. 

12 učiteljic od 14 pravi, da ta trditev zanje sploh ne drţi. Dve, ena iz skupine 1–3 in druga 31–

40, pravita, da trditev zanju delno oziroma občasno drţi.  

 

8. trditev: Ne znam se soočiti s stresnimi situacijami.  

Učiteljice so bile razdeljene na dva pola. 7 učiteljic pravi, da to zanje ne drţi, 7 pa jih pravi, 

da to zanje delno oziroma občasno drţi. Če pogledamo po skupinah, vidimo, da učiteljice z 

največ leti poučevanja menijo, da trditev zanje delno drţi.  

 

9. trditev: Pri pouku se dobro počutim.  

14 učiteljic od 14 je odgovorilo, da se pri pouku dobro počuti.  

 

10. trditev: Priprava na pouk mi vzame veliko časa. 

Učiteljice so bile pri tej trditvi zelo razdeljene. Tri pravijo, da to zanje ne drţi. Osem jih pravi, 

da to zanje delno drţi. Trem pa priprava na pouk vzame veliko časa. Če pogledamo odgovore 

po starostnih skupinah vidimo, da najmanj časa za priprave na pouk vzame skupini z 31–40 

let poučevanja in skupini s 7–18 let poučevanja.  

 

11. trditev: V sluţbo prihajam sproščena.  

13 učiteljic od 14 zase pravi, da v sluţbo prihajajo sproščene. Ena pravi, da to zanjo 

občasno/delno drţi. Ta učiteljica se nahaja v skupini z 31–40 let delovne dobe.  

 

12. trditev: Večkrat sem se ţe znašla v situaciji, ko sem hotela zamenjati poklic.  

13 učiteljic pravi, da to zanje sploh ni značilno. Ena učiteljica začetnica pa pravi, da to zanjo 

delno drţi. Iz odgovora na 13. vprašanje (priloga 1) pa vemo, da sta vsaj dve učiteljici enkrat 

razmišljali o menjavi poklica. 
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13. trditev: V zbornici se dobro počutim.  

Vse učiteljice razen dveh se v zbornici dobro počutijo. Dve učiteljici iz zadnje starostne 

skupine pa pravita, da to zanju samo delno/občasno velja. Menimo, da je dobro počutje med 

sodelavci ključnega pomena za razvoj rezilientnosti. Kot pravita Day in Qu (2014) je ključni 

dejavnik pri razvoju rezilientnosti prav občutek pripadnosti.  

 

14. trditev: Odporna sem na poklicni stres. 

Dve učiteljici (7–18 in 31–40) zase trdita, da sta odporni na poklicni stres. 11 učiteljic pravi, 

da ta trditev delno oziroma občasno drţi za njih. Ena učiteljica, ki spada v skupino z najmanj 

leti poučevanja, pa pravi, da ta trditev sploh ni značilna zanjo. Meni, da sploh ni odporna na 

poklicni stres. To se nam zdi zanimivo, saj smo v teoretičnem delu pisali, da se prav učitelji 

na začetku poklicne poti srečujejo z največ stresnimi situacijami.  

 

15. trditev: S starši učencev se dobro razumem. 

Deset učiteljic od 14 pravi, da se s starši učencev dobro razumejo. Dve pa pravita, da ta 

trditev delno drţi. Če pogledamo po starostni razporeditvi, vidimo, da se najbolje s starši 

učencev razumeta učiteljici v skupini z 19–30 let poučevanja.  

 

 

3. 3. POVEZAVA MED POKLICNIM ZADOVOLJSTVOM 

UČITELJEV, PROFESIONALNIM RAZVOJEM 

POSAMEZNIKA IN NJEGOVO REZILIENTNOSTJO 
 

V tem sklopu bomo podrobneje osvetlili:  

- Poklicno zadovoljstvo učiteljev 

- Povezavo med poklicnim zadovoljstvom, profesionalnim razvojem in učiteljevo 

rezilientnostjo 

 

- Poklicno zadovoljstvo učiteljev 

Zanimalo nas je, kako učiteljice označujejo svoje poklicno zadovoljstvo na lestvici od 1 do 5 

(5 - zelo sem zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem zadovoljen, 2 - nisem zadovoljen, 

1 - sploh nisem zadovoljen). 14 učiteljic od 15 je s svojim poklicem zadovoljnih oziroma zelo 

zadovoljnih. Tiste, ki so označile svoj odgovor s štiri, moti, da se varčuje na izobraţevanjih in 

je preveč papirologije. Ena pravi, da domov hodi utrujena. Učiteljica L, ki sodi v skupino s 
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31–40 leti poučevanja, pravi, da je delno zadovoljna s svojim poklicem: »Do lanskega leta bi 

ocenila s 5, potem sem dobila malo odpora tako da sedaj rečem 3.« Kaj je razlog za to 

spremembno, nam ni zaupala.  

 

Učiteljicam največ poklicnega zadovoljstva prinesejo otroci, in sicer kar 12 (zaupanje otrok, 

napredovanje otrok, zadovoljstvo otrok, pohvala s strani otrok, pohvala bivšega učenca, 

odločitev bivših učencev za učiteljski poklic). Nakatere so zraven otrok naštele še pohvalo 

staršev in uspešno opravljeno uro. Eni učiteljici pa največ zadovoljstva prinese pohvala 

sodelavk in sprejetost v kolektiv. Ena učiteljica ni izpostavila nobene situacije.  

 

Da bi potrdili prejšnje vprašanje (Kako bi nalestvici od 1 do 5 ocenili vaše poklicno 

zadovoljstvo?), smo učiteljicam podali opise treh učiteljic in jih prosili, naj označijo opis tiste 

učiteljice, ki jim je najbolj podobna. 

 

Učiteljica 1: Učiteljski poklic je moje poslanstvo. Ţe od malih nog sem vedela, da je to moj 

poklic. V razred vstopam nasmejana, pozitivna, vedno polna idej. Z učenci in ostalimi učitelji 

se odlično razumem. Sem zelo spontana in se z lahkoto prilagodim vsaki situaciji. Iščem nove 

načine poučevanja, razmišljam o novih didaktičnih igrah, veliko časa preţivim pred 

računalnikom in knjigami in iščem nove ideje.  

 

Učiteljica 2: Biti učitelj ni tako enostavno, kot sem si mislila, ko sem se odločila za študij. 

Včasih se teţko spravim v sluţbo, ker nikoli ne vem, kaj me čaka (bodo učenci razpoloţeni za 

delo, jih bom lahko umirila, kaj pa, če med uro vstopi ravnatelj in opravi hospitacijo pri 

meni). Veliko je sprememb, katerim teţko sledim. S sodelavci se ne razumemo najbolje. Med 

nami je čutiti napetost. Klima na šoli ni najboljša. Velikokrat sem bila ţe pred tem, da 

zamenjam poklic.  

 

Učiteljica 3: Sem učiteljica. To je moj poklic. Nisem prepričana, če ga bom opravljala vse 

ţivljenje. V razredu se sicer dobro počutim, vendar velikokrat razmišljam, kako bi bilo, če bi 

opravljala kateri drug poklic. S sodelavci se kar dobro razumemo. Ko sem v razredu, opravim 

svoje delo. Zunaj učilnice o poučevanju ne razmišljam veliko. 

 

Vse učiteljice (14) so se poistovetile z opisom prve učiteljice, ki svoj poklic jemlje za svoje 

poslanstvo, v razredu je vedno polna idej, z učenci in sodelavci se dobro razume, išče nove 
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ideje. So pa povedale, da ni vedno tako roţnato. Učiteljica G je dodala: ―… ne vem pa, če bi 

bila za vedno učiteljica.‖ 

 

- Povezava med poklicnim zadovoljstom, profesionalnim razvojem in učiteljevo 

rezilientnostjo 

Glede na predstavljene podatke v zgornjih dveh naslovih bomo sedaj oblikovali povezavo 

med poklicnim zadovoljstom, profesionalnim razvojem in učiteljevo rezilientnostjo. 

 

Učiteljice bomo razdelili v skupine glede na to, koliko so po našem mnenju (glede na 

odgovore intervjujev) rezilientne, potem pa bomo pogledali, koliko so znotraj teh skupin 

zadovoljne s svojim poklicem ter na kakšen način in kako pogosto se profesionalno razvijajo.  

 

Pri razdelitvi v skupine glede na rezilientnost nam bodo v pomoč naslednja vprašanja iz 

intervjuja:  

1. Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili pogostost stresnih situacij v učiteljskem 

poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - pogosto, 5 - vsakodnevno). 

2. Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga doţivljate? 

3. Ste kdaj pomislili na opustitev poklica oziroma menjavo sluţbe? 

4. Spodaj so navedene različne lastnosti. Ocenite, koliko so značilne za vas na lestvici od 

1 do 3 (1 - sploh ni značilno zame, 2 - deloma oz. občasno je značilno zame, 3 - zelo je 

značilno zame). 

- Na prilagajanje različnim situacijam gledam kot na izziv. 

- Ne znam se soočiti s stresnimi situacijami.  

- Odporna sem na poklicni stres. 

5. Če se znajdete pred tako situacijo, ali se počutite tesnobno ali na to gledate kot na 

izziv?  

 

Če so učiteljice od spodaj naštetih šestih pogojev zadostile petim, smo jih umestili pod 

rezilientne učiteljice: 

 pogostost stresnih situacij so označile z nikoli ali redko; 

 iščejo načine, kako omiliti stres, s katerim se soočajo; 

 o menjavi poklica niso nikoli razmišljale; 

 pravijo, da na prilagajanje različnim situacijam gledajo kot na izziv; 
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 pravijo, da se znajo soočiti s stresnimi situacijami; 

 pravijo, da so odporne na poklicni stres. 

 

Našim pogojem rezilientnosti so zadostile učiteljice C, D, F, I, J in M. Šest učiteljic je doseglo 

pet točk, učiteljica J pa je dosegla vseh šest točk.  

 

Pri teh šestih učiteljicah bomo preverili, kako so zadovoljne s svojim poklicem in pa kako 

pogosto in na kakšen način se profesionalno izobraţujejo.  

 

Vseh šest učiteljic je zadovoljnih s svojim poklicem. Ker so vse intervjuvane učiteljice, razen 

ene, zadovoljne s svojim poklicem, ne moremo trditi, da obstaja povezava med rezilientnostjo 

in poklicnim zadovoljstvom.  

 

Izbrane učiteljice se izobraţevanj udeleţujejo različno pogosto. Ena učiteljica v zadnjih 6 

mesecih ni bila na nobenem izobraţevanju in sebe dojema kot manj profesionalno razvito od 

ostalih. Štiri učiteljice so bile v zadnjih 6 mesecih na 2 oz. 3 izobraţevanjih, s tem da ena 

izmed njih misli, da je profesionalno bolj razvita kot kolegi. Ostale pa mislijo, da so enako 

profesionalno razvite kot kolegi. Ena učiteljica je bila v zadnjih 6 mesecih na šestih 

izobraţevanjih, zase pa trdi, da je enako izobraţena kot kolegi na šoli. Iz opisanih rezultatov 

rezilientnih učiteljic o profesionalnem razvoju ne moremo potrditi, ali obstaja povezava med 

rezilientnostjo in profesionalnim razvojem. 

 

4. ZAKLJUČKI 
 

Učiteljeva vloga se je v zadnjih letih konkretno spremenila. Vedno več je sprememb, zahtev, 

pritiskov … Za dolgoročno uspešno opravljanje poklicne vloge je potrebno vlagati v učiteljev 

profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 2012). Valenčič Zuljan (1999, 2001, str. 131) 

profesionalni razvoj učiteljev opredeljuje kot: »proces signifikantnega in vseţivljenjskega, 

izkustvenega učenja, pri katerem študenti učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in 

spreminjajo svojo prakso poučevanja; gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, 

poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, 

neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.«  Učitelji so pogosto izpostavljeni stresu 
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na delovnem mestu. Povzročajo ga preobremenjenost, vedenje učencev, pomanjkanje 

moţnosti za napredovanje, neprimerni delovni pogoji, slabi odnosi z učenci, s kolegi in 

vodstvom (Travers in Cooper, 1996). Za spopadanje s stresom morajo biti učitelji rezilientni. 

Rezilientnost je zmoţnost posameznika, da se uspešno prilagodi kljub teţkim okoliščinam 

(Kiswarday, 2014). V naši raziskavi nas je zanimalo, kateri dejavniki vplivajo na učiteljev 

profesionalni razvoj in njegovo rezilientnost.    

 

V empiričnem delu magistrske naloge nas je zanimalo, kako se učitelji razrednega pouka 

profesionalno razvijajo, in katere dejavnike zaznavajo kot spodbujevalce lastnega 

profesionalnega razvoja. Ugotovili smo, da se vse učiteljice, ki so sodelovale v raziskavi, 

prepoznajo oz. ocenjujejo kot  profesionalne. Po njihovem mnenju je učitelj profesionalec 

strokoven, obvlada didaktične postopke, zanj je značilno vseţivljenjsko učenje. Poleg tega 

mora biti še inovativen, nepristranski in empatičen. Omenile so še odgovornost, 

prilagodljivost, doslednost. Vsem vprašanim učiteljicam se zdi profesionalni razvoj 

pomemben. Razvijajo pa se na različne načine, in sicer hodijo na izobraţevanja, seminarje, 

berejo literaturo, se posvetujejo s sodelavci, ena učiteljica obiskuje intervizijo. Učiteljice, ki 

se najpogosteje udeleţujejo izobraţevanj, so bile na 6 izobraţevanjih v zadnjih 6 mesecih. 

Ena učiteljica pa v tem času ni bila na nobene izobraţevanju.   

 

Ivajnšič in Ivanuš Grmek (2009) sta ugotovili, da se programov stalnega strokovnega 

izpopoljnjevanja oz. nadaljnjega izobraţevanja najpogosteje udeleţujejo učitelji z več kot 20 

leti poučevanja. Ugotovili sta tudi, da se najpogosteje udeleţujejo stalnega strokovnega 

izpopolnjevanja, sledi branje strokovne literature. Devjak in Polak (2007, v Ivajnčič in Ivanuš 

Grmek, 2009) pa sta prišli do drugačnih podatkov, in sicer so učitelji v njuni raziskavi 

navedli, da na učiteljevo poklicno rast najbolj vpliva branje strokovnih člankov. Valenčič 

Zuljan, Klander in Sešek (2010) so v raziskavi ugotovile, da učitelji in ravnatelji največ 

zaslug za profesionalni razvoj pripisujejo branju strokovne literature, kolegialnim 

hospitacijam, hospitacijam vodstva, udeleţbi na stalnem strokovnem izpopolnjevanju, 

timskemu delu, refleksiji lastnega dela, sodelovanju v projektih, mentorstvu in pedagoškim 

konferencam.  

 

Eni izmed dejavnikov po Javornik Krečič (2008, v Ivajnščič in Ivanuš Grmek, 2009), ki 

vplivajo na profesionalni razvoj, so tudi notranji dejavniki, zato smo se odločili, da 

preverimo, kako učitelji dojemajo svoja močna in šibka področja. Med močnimi področji so 
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prevladovali empatija, potrpeţljivost in komunikacija. Učiteljice so naštele še odprtost, 

vztrajnost, ustvarjanje in razumevanje. Ocenile so, da imajo največ teţav na področju dela s 

starši. Sledi opisno ocenjevanje, glasba in reševanje vzgojnih problemov. Dve učiteljici pri 

sebi nista zaznali nobene pomanjkljivosti.  

 

V raziskavi nas je zanimalo, v kolikšni meri so učitelji zadovoljni s svojim poklicem. 13 od 

14 učiteljic je povedalo, da so s svojim poklicem zadovoljne, le ena učiteljica je v letošnjem 

letu čutila odpor in je sedaj le še delno zadovoljna s svojim poklicem. Raziskava VITAE je 

pokazala, da predstavlja učenčev napredek učitelju najmočnejši element učiteljevega 

zadovoljstva in motivacije za delo. Na zadovoljstvo učitelja pa vpliva tudi več pozitivnih ali 

negativnih dejavnikov, od katerih je odvisno, ali se bo učitelj po razočaranju pobral in bil pri 

svojem poklicu še naprej učinkovit (Day in Qu, 2006). Tudi v naši raziskavi smo ugotovili, da 

intervjuvanim učiteljicam  prinašajo največ zadovoljstva otroci (zaupanje otrok, napredovanje 

otrok, zadovoljstvo otrok, pohvala bivšega učenca …).  

 

Zanimalo nas je tudi, zakaj so se učitelji odločili za učiteljski poklic. Večina se je zanj 

odločila, ker so si ţelele delati z otroki. Dve sta kot razlog navedli, da je bila njuna mama 

učiteljica (vpliv sorodnika). Raziskava, ki sta jo izvedla Dinham in Scott (2000, v Day idr. 

2006), je pokazala, da se učitelji za poklic odločijo zaradi: ţelje po delu z otroku, ţelje 

spremeniti nekaj, ţelje po promoviranju njihovega predmeta ali pa zaradi potrebe po 

negovanju. Pri VITAE-projektu je bil najpogostejši odgovor učiteljev, zakaj so se odločiti za 

učiteljski poklic, ta, da ţelijo narediti razliko.  

 

Tschannen-Moran in Woolfolk Hoy (2007, v  eltman idr. 2011) sta ugotovila, da se učitelji 

začetniki in izkušeni učitelji razlikujejo v tem, od kod izhaja lastna samoučinkovitost. 

Začetniki se primerjajo z bolj izkušenimi učitelji in sprejemajo potrditvene komentarje drugih. 

Izkušeni učitelji pa se zanašajo na njihove pretekle izkušnje uspeha, le-te pa jim potrjujejo, da 

so kompetentni učitelji. Ko smo intervjuvane učiteljice povprašali o tem, ali se jim zdi, da so 

bolj, manj ali enako profesionalno razvite kot njihovi kolegi na šoli, so vse tri učiteljice 

začetnice odgovorile, da so manj profesionalno razvite kot kolegi.  

 

Valenčič Zuljan idr. (2006) navajajo, da je ena izmed ključnih skrbi učitelja na začetku 

poklicne poti, ali bo imel pregled in kontrolo nad učno situacijo. Preobremenjen je z vprašanji 

o svoji usposobljenosti in ustreznosti. Odkriva značilnosti šolske situacije in išče svojo vlogo 
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v njej. Poskuša zadovoljiti pričakovanja drugih. Od 14 intervjuvanih učiteljic sta dve učiteljci 

razmišljali o menjavi poklica. To je bilo zanju aktualno na začetku karierne poti, razloga pa 

sta bila mnenje o lastni neusposobljenosti in preobremenjenost z delom. V nekaterih drţavah 

Evropske unije opaţajo, da v prvih dveh letih učiteljski poklic zapusti tudi do 50 % novih 

učiteljev (Valenčič Zuljan idr., 2006). 

 

Pri učiteljicah, sodelujočih v raziskavi, smo raziskovali, kako pogosto se soočajo s stresom in 

katere situacije so zanje najbolj stresne. Najbolj pogosto stres občutijo učiteljice na začetku 

kariere, saj sta 2 učiteljici od 3 stopnjo stresa označili kot pogosto. Sklepamo, da je to zato, 

ker so se znašle v okolju, ki ga še ne poznajo, opravljati morajo poklic, v katerem nimajo 

veliko praktičnih izkušenj, predvsem z vidika samostojnega vodenja razreda. Menimo, da bi 

bilo dobro, da bi učitelje ţe na začetku profesionalne poti spodbujali k razvijanju 

rezilientnosti. Ponuditi bi jim bilo treba dodatna izobraţevanja ter mentorja, ki bi jim lahko 

svetoval oziroma jih usmerjal na pravo pot. Ostale učiteljice redko ali včasih doţivljajo stres. 

Največ stresa jim predstavljajo starši, vedenje problematičnega učenca, negotovost o 

zaposlitvi, ugotovitev o zlorabi učenke in vodstvena funkcija. Raziskava, ki jo je opravila 

avstralska vlada (The Australian Federal Government‘s Department od Education, Science 

and Technology, 2003), je iskala vzroke za ta pojav in ugotovila, da so učitelji na začetku 

svoje kariere zelo ranljivi. Prva leta zaposlitve so leta, v katerih se učitelj sooča z novimi 

izkušnjami, je pod stresom in izţet (Price, Mansfield, McConney, 2012). Raziskava britanskih 

učiteljev je pokazala, da se v Veliki  ritaniji s stresom sooča med 1/5 do 1/3 učiteljev. V 

Ameriki pa je ta deleţ celo višji, saj naj bi se kar 70 % ameriških učiteljev soočalo s stresom 

(Dunham, 1983, Sparks, 1983, v Travers in Cooper, 1996). Pri razreševanju stresnih situacij 

je 7 učiteljicam v veliko pomoč vodstvo šole, sledi podpora kolegov in svetovalne sluţbe. Ena 

učiteljica je kot pomoč navedla tudi vladne institucije. 

 

Učiteljicam je pri reševanju poklicnih stresnih situacij najbolj v pomoč vodstvo šole in 

podpora sodelavcev. Ena učiteljica je omenila še pomoč vladnih institucij. Vse učiteljice 

razen ene iščejo načine, kako omiliti stres. Najbolj jim pomagajo sproščujoče dejavnosti 

(izlet, druţenje, glasba). Sledi pogovor s kolegi ali bliţnjimi.  

Osmim učiteljicam iskanje rešitve v nepredvidljivih situacijah predstavlja izziv. Dve učiteljici 

najprej občutita neko nelagodje, a se kmalu podata v iskanje rešitev. Dve učiteljici pravita, da 

je njuna reakcija odvisno od počutja v tistem trenutku. Eni učiteljici je naprej neprijetno, a 

išče rešitve. 
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Raziskovali smo, ali obstaja povezava med poklicnim zadovoljstvom učiteljev, 

profesionalnim razvojem posameznika in njegovo rezilientnostjo. Z raziskavo povezave 

nismo mogli potrditi. Tudi tisti učitelji, ki se malo profesionalno razvijajo, so zadovoljni s 

poklicem. Rezilientnost smo lahko prepoznali tudi pri tistih, ki za svoj razvoj skrbijo dobro 

(se udeleţujejo 4—6 izobrţevanj na pol leta), kot pri tistih, ki gredo na eno oziroma nobeno 

izobraţevanje. Tudi Gordon (1995, v Day idr., 2006) pravi, da rezilientnost ne zagotavlja 

večje kompetentnosti. Če hoče imeti posameznik več kompetenc, bi se moral po njegovem 

mnenju zanašati na svoje biološke (temperament), psihološke (notranji nadzor) in okoljske 

vire. 

 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo za bolj podrobne in natančne ugotovitve treba v raziskavo 

vključiti več učiteljev iz celotne Slovenije. Poleg tega pa bi bilo  smiselno dopolniti vprašanja 

predvsem z vprašanji o rezilientnosti. Na ta način bi raziskovalec laţje določil, ali je 

raziskovani učitelj rezilienten ali ne. Z dodelano raziskavo bi tako dobili dejanski vpogled v 

profesionalni razvoj in rezilientnost učiteljev razrednega pouka.  
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PRILOGE 

 
PRILOGA 1  
 

Intervju 

 

1. Koliko let ţe poučujete? 
2. Kakšen naziv imate? 

3. Zakaj ste se odločili za poklic učitelja? 
a) Ker me veseli delo z otroki.  

b) Ker je bil moj sorodnik tudi učitelj (mama, oče, teta, stric, babica, dedek…). 

c) Ker nisem bil/a sprejet/a na drugo fakulteto. 

d) č) Drugo: _______________ 

 

4. Kaj je po vašem mnenju bistvo učiteljskega poklica? 
 

5. Kako sebe vidite v teh vlogah? 

 

6. Katera so vaša močna področja? Kako ste jih razvili? 
 

7. Kje bi morda še potrebovali izboljšave? Kaj delate za odpravo šibkih področij? 
 

8. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili vaše poklicno zadovoljstvo? (5 - zelo sem 

zadovoljen, 4 - sem zadovoljen, 3 - delno sem zadovoljen , 2 - nisem zadovoljen, 1 - 

sploh nisem zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor. 

 

9. Opišite situacijo, ki vam je prinesla največ poklicnega zadovoljstva. Zakaj ste izbrali 
to situacijo. 

 

10. Kako bi na lestvici od 1 do 5 označili pogostost stresnih situacij v učiteljskem 
poklicu? (1 - nikoli, 2 - redko, 3 - včasih, 4 - pogosto, 5 - vsakodnevno). 

 

11. Opišite situacijo, ki je bila v vašem poklicnem delovanju do sedaj najbolj stresna. 
Kako ste se soočali z njo? Kaj vam je bilo pomoč? Kaj ste pogrešali? Kaj ste se iz te 

situacije naučili? 

 

12. Ste kdaj iskali rešitve, kako omiliti stres, ki ga doţivljate? Do kakšnih ugotovitev ste 
prišli? 

 

13. Ste kdaj pomislili na opustitev poklica oziroma menjavo sluţbe? Opišite situacijo, 

zaradi katere ste o tem razmišljali. V kateri fazi kariere se vam je to dogodilo? Koliko 

časa je bilo to za vas aktualno? 

 

14. Katere značilnosti ima po vašem mnenju učitelj profesionalec?  
 

15. Pred vami je nekaj trditev, ki opisujejo lastnosti učitelja profesionalca. Za vsako 

trditev na lestvici določite, ali se vam zdi, da je v učiteljskem poklicu prisotna ali ne. 

Prav tako določite pomembnost vsake trditve na lestvici od 1 do 3 (1 - ni pomembna, 

2 - je pomembna, 3  - je zelo pomembna).  
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Lastnosti učitelja profesionalca Prisotnost lastnosti v 

učiteljskem poklicu 

Pomembnost lastnosti v 

učiteljskem poklicu od 1 do 3 

visoka raven specifičnih znanj in 

spretnosti 

  

visokošolska ali podiplomska 

izobrazba 

  

izoblikovan etični kodeks   

sposobnost delovanja v 

nepredvidljivih situacijah 

  

analiziranje svojega dela in dela 

sodelavcev 

  

avtonomnost pri izbiri delovnih 

postopkov 

  

zdruţevanje v profesionalne 

organizacije 

  

 

 

16. Ali se prepoznate v zgornjem opisu lastnosti profesionalnega učitelja? Ali se vam zdi, 
da ste bolj, enako ali manj profesionalno razviti kot vaši kolegi na šoli?  

 

17. Kako skrbite za svoj profesionalni razvoj? 

 

18. Ali se izobraţevanj učiteljev udeleţujete več kot je zakonsko obvezno? Na koliko 

izobraţevanjih ste bili v zadnjih 6 mesecih? Na katerih področjih se izobraţujete? 

 

19. Kako bi na lestvici od 1 do 5 ocenili pomembnost profesionalnega razvoja? (1 - sploh 

ni pomemben, 2 - ni pomemben, 3 - delno je pomemben, 4 - je pomemben, 5 - zelo je 

pomemben) 

 

20. Spodaj so navedene različne lastnosti. Ocenite, koliko so značilne za vas na lestvici od 
1 do 3 (1 - sploh ni značilno zame, 2 - deloma oz. občasno je značilno zame , 3 - zelo 

je značilno zame). 

 

Sem samozavestna.   

Sem iznajdljiva.  

Motivirana sem za svoje delo.   

Na prilagajanje različnim situacijam gledam kot na izziv.  

Zanima me veliko stvari.  

Verjamem vase in v svoje delo.   
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Pogosto obupam.  

Ne znam se soočati s stresnimi situacijami.   

Pri pouku se dobro počutim.  

Priprava na pouk mi vzame veliko časa.   

V sluţbo prihajam sproščena.   

Večkrat sem se ţe znašla v situaciji, ko sem hotela zamenjati poklic.   

V zbornici se dobro počutim.  

Odporna sem na poklicni stres.  

S starši učencev se dobro razumem.   

 

 

 

21. Pozorno preberite, nato pa odgovorite na vprašanja. 

 

Poučujete 5. razred. Na urniku imate prvo uro naravoslovje in tehniko. Uro ste si zamislili 

tako, da naprej učencem pokaţe poskus. Prejšnji dan si doma vse pripravite, da naslednji dan 

prinesete v šolo. Naslednje jutro 5 minut pred začetkom pouka ugotovite, da ste doma 

pozabili glavno sestavino, brez katere ne morete izvesti poskusa.  

 

Kaj naredite?  

Ali bi zase rekli, da se znate prilagajati različnim situacijam?  

Če se znajdete pred tako situacijo, ali se počutite tesnobno ali na to gledate kot na izziv?  

 

Na govorilnih urah se oglasi oče neke vaše učenke. Zanima ga, zakaj je njegova hči pri 

matematiki dobila oceno 3, saj se je on učil z njo in je videl, da snov oblada. Obtoţi vas, da ne 

znate ocenjevati znanja in se mu ne zdite primerni za vodenje razreda.  

 

Kako odreagirete? 

 

22. Prebrala vam bom opis treh učiteljic. S katero učiteljico bi se najbolj poistovetili?  
 

Učiteljica 1: Učiteljski poklic je moje poslanstvo. Ţe od malih nog sem vedela, da je to moj 

poklic. V razred vstopam nasmejana, pozitivna, vedno polna idej. Z učenci in ostalimi učitelji 

se odlično razumem. Sem zelo spontana in se z lahkoto prilagodim vsaki situaciji. Iščem nove 

načine poučevanja, razmišljam o novih didaktičnih igrah, veliko časa preţivim pred 

računalnikom in knjigami in iščem nove ideje.  

 

Učiteljica 2:  iti učitelj ni tako enostavno, kot sem si mislila, ko sem se odločila za študij. 

Včasih se teţko spravim v sluţbo, ker nikoli ne vem, kaj me čaka (bodo učenci razpoloţeni za 

delo, jih bom lahko umirila, kaj pa če med uro vstopi ravnatelj in opravi hospitacijo pri meni). 

Veliko je sprememb, katerim teţko sledim. S sodelavci se ne razumemo najbolje. Med nami 

je čutiti napetost. Klima na šoli ni najboljša. Velikokrat sem bila ţe pred tem, da zamenjam 

poklic.  

 



 

106 

Učiteljica 3: Sem učiteljica. To je moj poklic. Nisem prepričana, če ga bom opravljala vse 

ţivljenje. V razredu se sicer dobro počutim, vendar velikokrat razmišljam, kako bi bilo, če bi 

opravljala kateri drug poklic. S sodelavci se kar dobro razumemo. Ko sem v razredu, opravim 

svoje delo. Zunaj učilnice o poučevanju ne razmišljam veliko.  

 

 

23. Huberman je poklicni razvoj učitelja razdelil na več faz. V katero fazo bi se uvrstili? 
Faze imate v nadaljevanju tudi opisane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŢIVETJE IN ODKRIVANJE 

En del je obdobje preţivetja, v katerem se učitelj sooča z realnostjo poklica, bori se sam s 

seboj, svojim poloţajem. Drugi del tega obdobja pa je odkrivanje, kar pa pomeni, da občuti 

navdušenje nad poučevanjem, uţiva v vlogi podajanja znanja. Čuti ponos ob pripadanju 

stroki.  

 

STABILIZACIJA 

Učitelj ni več nenehno pod nadzorom (kot v času pripravništva), ampak postane enakopravni 

del tima učiteljev. V fazi stabilizacije učitelj razvija svoje poklicne kompetence. V svojem 

poklicu postaja vedno bolj samozavesten in suveren.  

 

TRETJA FAZA:  

POKLICNA AKTIVNOST ali EKSPERIMENTIRANJE 
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Za to obdobje je značilen aktivizem. Vprašanje nadaljevanja študija je še vedno aktualno. 

Prelevijo se v učitelje, ki imajo svoja pravila in svoje mesto na šoli. Pri svojem delu so 

suvereni. 

 

POKLICNA NEGOTOVOST ali REVIZIJA 

Huberman (1993) to fazo povezuje s krizo srednjih let. Učitelj v to obdobje vstopi takrat, ko 

se pri njem začnejo pojavljati negativna čustva in nezadovoljstvo. Gre za eno vrsto 

izgorevanja.  

 

ČETRTA FAZA: 

FAZA SPROŠČENOSTI 

Označuje postopno upadanje energije. Učitelj je bolj sproščen, ima manj potreb po nadzoru 

drugih, dvigne se nivo tolerance. Učitelj nima več potrebe po tem, da bi se izkazal dugim, 

svoje cilje preoblikuje v bolj dosegljive. Učitelj je zaradi svoje izkušenosti bolj sproščen pri 

uporabi metod, gradiv, pristopov. Je strokovno avtonomen in suveren.  

 

FAZA KONZERVATIVNOSTI  

Učitelj občuti večji odpor do inovacij, ozira se v preteklost (nostalgija), bolj je osredotočen na 

to, kako obdrţati to, kar ima, kot pa da bi dosegel kaj novega. Zmanjšujejo se poklicne 

ambicije.  

 

PETA FAZA: IZPREGANJE 

SPROŠČENO IZPREGANJE 

Učitelj se sicer začne nekoli umikati, vendar se na nov način angaţira. Značilno je občutenje 

širše odgovornosti, izostren odnos do vprašanja identitete. V sistemu izobraţevanja opaţa 

pomanjkljivosti in je do njih konstruktivno kritičnen. Ohranja profesionalizen, ima energijo za 

kokovostno delo. Sproščen učitelj ohranja stik z učenci.  

 

b) ZAGRENJENO IZPREGANJE 

Zagrenjeni učitelj, prav tako kot sproščeni, občuti odgovornost do sistema, vendar ne vidi 

rešitve. Je kritičen, vidno utrujen in izčrpan. Obrača se v preteklost, mlajšim generacijam ne 

zaupa. Učitelj ima pogosto disciplinske probleme, z učenci ne najde pravega stika. 
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PRILOGA 2 
 

Situacija 1:  

Poučujete 5. razred. Na urniku imate prvo uro naravoslovje in tehniko. Uro ste si zamislili 

tako, da naprej učencem pokaţe poskus. Prejšnji dan si doma vse pripravite, da naslednji dan 

prinesete v šolo. Naslednje jutro 5 minut pred začetkom pouka ugotovite, da ste doma 

pozabili glavno sestavino, brez katere ne morete izvesti poskusa.  

 

 

Situacija 2:  

Na govorilnih urah se oglasi oče neke vaše učenke. Zanima ga, zakaj je njegova hči pri 

matematiki dobila oceno 3, saj se je on učil z njo in je videl, da snov oblada. Obtoţi vas, da ne 

znate ocenjevati znanja in se mu ne zdite primerni za vodenje razreda.  

 


