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IZVLEČEK 
 

Izredno pomembno je zavedanje, da nosi predmet šport (ŠPO) dandanes zaradi neaktivnega 

načina preživljanja prostega časa in izjemnih tehničnih napredkov veliko večji pomen, kot ga je 

imel pred dvajsetimi leti. Pomen oz. pozitivne učinke ŠPO lahko opredelimo na različnih področjih: 

biopsihosocialnem, osebnostnem, kognitivnem, moralnem in motivacijskem. Gibalna dejavnost je 

nujna za skladen razvoj otroka in njegovo zdravje. Razvoj mlajšega otroka in njegovo dojemanje 

sveta sta namreč zelo celostna, zato primanjkljaj na enem področju neogibno povzroči tudi 

primanjkljaje na drugih. Kljub temu da je gibanje ena od otrokovih osnovnih potreb, je otrok 

večine ustreznih gibalnih spodbud in pridobivanja športnih znanj deležen pri športno-vzgojnem 

procesu, zato mora biti kakovost in količina le-tega ustrezna.  

Na kakovost izvedbe ŠPO vpliva mnogo različnih dejavnikov, ki pa hkrati vplivajo tudi drug na 

drugega. Eden izmed ključnih dejavnikov za zagotavljanje kakovosti športno-vzgojnega procesa je 

prav gotovo učitelj, ki lahko s svojo osebnostjo, izkušnjami in kompetencami vpliva na učinek 

drugih dejavnikov kakovosti ŠPO, obenem pa drugi dejavniki vplivajo na njegovo delo. Učitelj je 

odgovoren za kvalitetno izvedbo ŠPO in posledično njegove učinke na učence. Zato je ključno, da 

se vlaga v učitelja in v njegove kompetence. Le tako lahko namreč pričakujemo spremembe v 

kakovosti njegovega dela in posledično tudi več pozitivnih učinkov na učence ter njihov napredek 

na tem področju.  

 

Izhodiščna ideja raziskovanja je bila s kvantitativno raziskavo ugotoviti, kako razredni učitelji 

ocenjujejo svojo usposobljenost (kompetence) za kakovostno poučevanje športa; katera so tista 

področja poučevanja športa, kjer učitelji menijo, da so manj kompetentni, za katera pa so dovolj 

usposobljeni; ugotoviti stanje izvedbe predmeta šport pri razrednih učiteljih glede na nekatere 

kazalce kakovosti ŠPO; ugotoviti razlike po posameznih kazalcih kakovosti športa in v ocenah 

kompetentnosti glede na delovno dobo razrednih učiteljev ter njihovo stopnjo izobrazbe.  

 

Raziskava je bila opravljena na vzorcu 231 učiteljev razrednega pouka iz 137 osnovnih (centralnih 

in podružničnih) šol, ki so v šolskem letu 2015/2016 poučevali v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Vsi učitelji so trenutno ali v preteklosti poučevali predmet šport. 

Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo spletnega vprašalnika, ki je zajemal kazalce 

kakovosti in kompetence učiteljev razrednega pouka za kakovostno poučevanje ŠPO. 

 

Teoretični del magistrskega dela zajema sistematični pregled tematike ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti ter kompetenc za kakovostno poučevanje ŠPO. Vsebuje tudi celosten, širši 

pregled področja predmeta šport  in dejavnikov/kazalcev kakovosti za njegovo poučevanje. 

 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da razredni učitelji v povprečju svojo usposobljenost za 

poučevanje ŠPO vrednotijo precej visoko – 22 kompetenc od 36 v povprečju ocenjujejo s 

povprečno oceno nad 3, kar pomeni, da so zanje (zelo) usposobljeni. Tako zgolj 17,7 % učiteljev 

ocenjuje, da so slabše usposobljeni za 10 kompetenc ali več. 

Nadalje smo z analizo stanja nekaterih kazalcev kakovosti ugotovili, da predmet šport je glede na 

priljubljenost poučevanja na tretjem mestu. Učitelji so v prostem času v večini pogosto športno 

dejavni, nekaj manj jih šport spremlja v različnih medijih, precej redko pa se razredni učitelji 



 

 

udeležujejo športnih dogodkov. Večina učiteljev meni, da je na področju športa povprečno 

razgledana. Rezultati kažejo tudi na to, da učitelji posredno demonstracijo gibalnih prvin 

(demonstracija učenca ali z video posnetkom) uporabljajo predvsem za prikaz gimnastičnih prvin. 

Video posnetke v ta namen uporablja manj kot polovica učiteljev. Učitelji svojo telesno zmogljivost 

ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro. Glede na mnenje učiteljev so prostorski pogoji za izvajanje 

ŠPO za malenkost boljši od materialnih, vendar oboji še niso na zadovoljivem nivoju. Vodstvo 

učiteljem prav tako ne zagotavlja osebne športne opreme, z namenom izboljšanja kakovosti 

izvajanja ŠPO pa učitelje najpogosteje spodbuja k sodelovanju z drugimi razrednimi učitelji in 

športnimi pedagogi. Kljub temu se učitelji o problematiki in načrtovanju ŠPO precej redko 

pogovarjajo z drugimi učitelji. Pa vendar tematiko ŠPO dokaj pogosto vnašajo tudi v razgovore s 

starši. Najpogosteje razredni učitelji nova znanja s področja ŠPO pridobivajo z ustnimi 

informacijami, pogosto si pomagajo tudi s podatki, pridobljenimi na spletu, najmanj pa uporabljajo 

tujo strokovno literaturo. Učitelji največkrat izobraževanja načrtujejo v sodelovanju s kolegi ali 

vodstvom. Nekaj več kot polovica učiteljev ima možnost vplivati na vsebino izobraževanj, ki 

potekajo na njihovi šoli. Razredni učitelji se na področju ŠPO izobražujejo precej redko, približno 

petina sodelujočih se še ni udeležila izobraževanja s to vsebino. Največ učiteljev se je so sedaj 

izobraževala na področju plesa, kot razlog, da se niso na področju ŠPO izobraževali več, pa je 

največ učiteljev navedlo finance in že primerno usposobljenost. Učitelji si v prihodnosti najbolj 

želijo pridobiti nova znanja s področja gimnastike. Najbolj pa jim ustreza aktivno izobraževanje v 

obliki seminarjev. 

 

Med učitelji z različno delovno dobo ni statistično pomembne razlik v vrednotenju kompetenc za 

kakovostno poučevanje predmeta šport, saj se pomembne razlike pojavljajo zgolj pri dveh 

kompetencah od 36-ih. Prav tako ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik med učitelji z 

različno stopnjo izobrazbe, saj se pomembne razlike kažejo le pri treh kompetencah. 

Torej učitelji ne glede na stopnjo izobrazbe oz. delovno dobo kompetence za kakovostno 

poučevanje ŠPO vrednotijo precej visoko in enotno, kar bi bilo zelo vzpodbudno, če bi lahko z 

gotovostjo trdili, da se te kompetence tudi v praksi izražajo na tako visokem nivoju. 

 

Glede na nekatere kazalce kakovosti poučevanja ŠPO (odnos do poučevanja predmeta šport, 

sodelovanje s starši na področju predmeta šport, pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta 

šport) pa med učitelji z različno delovno dobo in stopnjo izobrazbe ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike. To nakazuje na v povprečju enake pogoje za izvajanje ŠPO (učitelji delajo v 

zelo podobnih razmerah in na podoben način) in podoben odnos do predmeta.  

 

Rezultati magistrskega dela bodo doprinesli k razvoju didaktike športa in poučevanja športa na 

razredni stopnji osnovne šole. Na podlagi pridobljenih rezultatov se bodo lahko oblikovali ustrezni 

izobraževalni programi za poučevanje športa in različni potrebni priročniki. Znanstveni doprinos 

magistrskega dela bo prav tako v boljšem razumevanju in interpretaciji predmetno-specifičnih 

kompetenc razrednih učiteljev za kakovostno poučevanje športa s ciljem izpopolnjevanja 

študijskega programa ter kakovostnega usposabljanja študentov razrednega pouka za delo na 

področju športa. Za potrebe raziskave se je oblikoval tudi sistematičen in natančen seznam 

kompetenc razrednih učiteljev za poučevanje ŠPO, ki se bo lahko uporabljal v morebitnih 

prihodnjih raziskavah ali za samovrednotenje. 
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ABSTRACT 
Competences of the primary school teachers to ensure high quality physical education 

 

Nowadays we should be more aware of the importance of physical education than twenty years 

ago due to a very inactive way of spending free time and also due to many technical 

improvements. The importance or positive effects of physical education can be seen in many 

fields: bio psychosocial, personal, cognitive, moral and motivational.  

Physical activities play the most important role in child’s development and in his healthy life. 

The development of a young child and his attitude towards life are so much related that the 

deficits in one domain also cause deficits in another. Despite the fact that physical activity is one of 

child’s basic needs, the children are mainly motivated for that during physical education at school 

so it is very important to assure the right quantity and quality of physical education. The quality of 

physical education is influenced by many factors which have also an influence on each other. One 

of crucial factors for assuring a quality physical education at school is surely a teacher whose 

personality, experiences and competences influence other factors and also other factors influence 

his work. The teacher is responsible for a quality physical education and therefore for the effects 

on the pupils. Regarding all this, we should invest in a teacher and his competences. It is the only 

way to except changes in the quality of his work and as a result also more positive effects on 

pupils and their development in this domain. 

 

The basic idea of our research was to find out - using a quantitative research method, how 

primary teachers see their competences in order to assure a quality teaching of physical 

education; which are the spheres of physical education where teachers think that they lack 

competences or have enough competences; to establish how primary teachers perform physical 

education regarding some quality indicators for physical education; to establish the differences 

regarding quality sport indicators and competences considering the years of service of primary 

teachers and their level of education. 

 

The research was done on a sample of 231 primary teachers from 137 primary schools (central 

and subsidiary schools) who taught in the first and second educational period in the school year 

2015/2016. All the teachers now teach or they taught the subject physical education in the past. 

We got the data for the research with the help of internet questionnaire which included the 

indicators of quality and competences of primary teachers in order to assure quality teaching of 

physical education. 

 

The theoretical part of our research work includes the systematic overview of establishing and 

assuring the quality and the competences in order to achieve quality teaching of physical 

education. It also includes a larger overview of the subject physical education and of the quality 

indicators for teaching this subject. 

 

According to the results of our research primary teachers, on average, evaluate the competency to 

teach the subject physical education at a high level – 22 competences out of 36 are on average 

evaluated with the mark 3 which means that they are (highly) competent. Thus, only 17,7 % of 

teachers estimate that they are less competent for 10 or more competences. 



 

 

Furthermore, we established (analysing the situation of quality indicators) that the subject physical 

education occupies the third place regarding its teaching popularity. In their free time teachers are 

often active, some of them read about sport in different media but primary teachers quite rarely 

participate in sports events. Most of teachers think that they are averagely educated in the domain 

of sport. The results also show that teachers use the indirect demonstration of physical elements 

(demonstration of a pupil or video demonstration) especially to demonstrate gymnastics elements. 

Video recording is used by less than half of teachers. Teachers think that their physical 

performance is good or very good. Considering teachers’ opinions spatial conditions for performing 

physical education are slightly better than material conditions but still not satisfying. In addition 

personal sport equipment is not provided by the management but the management however 

encourages teachers to cooperate with other primary teachers and sport educators. Despite that 

teachers rarely talk about problems related to physical education with other teachers. This theme 

is often present when talking with parents. Primary teachers usually get new knowledge through 

oral information, or they use data from Internet but they don’t often use foreign technical 

literature. Teachers mostly plan their education together with their colleagues or school 

management. More than half of teachers have the possibility to influence the contents of 

education performed at their school.  

 

Primary teachers are not so often educated in the domain of physical education, namely one fifth 

of people questioned have never participated in such an education. Teachers are mostly educated 

in the domain of dancing and they explained the reasons of not being educated in the domain of 

physical education as not having enough money or as already having a suitable education. What 

teachers want for the future is to get new knowledge in the domain of gymnastics. They like best 

an active education in a form of a seminar.  

Different years of service do not influence much the evaluation of competences for a quality 

teaching of physical education, namely some differences occur just at two out of 36 competences. 

There are also no significant differences among teachers having different educational level, as 

differences appear just at three competences. So, regardless of educational level or years of 

service, all teachers evaluate their competences for quality teaching of physical education at a very 

high level which would be quite stimulating if competences were really performed at such a high 

level.   

 

Considering some indicators for quality teaching of physical education (attitude towards teaching 

the subject physical education, cooperation with parents in this domain, conditions for planning 

and teaching this subject) there are no significant differences among teachers having different 

years of service or different level of education. All that shows that on average the conditions for 

teaching physical education are the same (teachers work in similar conditions and the methods are 

similar) and the attitude towards this subject is also the same. 

 

The results of research work will help to develop didactics of physical education and the teaching 

of physical education in the primary school. On the basis of the results obtained some educational 

programs will be developed as well as different manuals for teaching physical education. The 

scientific contribution of this research work will be in better understanding of competences of 

primary teachers for quality teaching of physical education and the aim is to improve the study 



 

 

program for students for the first educational period for the work in the domain of physical 

education. A thorough list of competences of primary teachers for teaching physical education was 

made for the needs of the research which could also be used in further researches or for auto 

evaluation. 

 

 

 

 

 

Key words: physical education, quality of physical education, factors of physical education 

quality, competences of primary teachers for teaching physical education  
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Opombe: 
 
TEORETIČNI DEL 

 
* Predmet »športna vzgoja« se je tekom pisanja tega magistrskega dela preimenoval in se 
od šolskega leta 2013/14 dalje imenuje »šport«. Izraz športna vzgoja smo v teoretičnem 

delu magistrskega dela ohranili zaradi njegove pogoste uporabe in nedvoumnosti pomena. 
 
** Izraza razredni učitelj in športni pedagog se v magistrskem delu uporabljata za osebe 

obeh spolov. Enako velja za izraza učenec in otrok. 
 
 

EMPIRIČNI DEL 
 
* Kazalnik je sestavljena spremenljivka. 

 
** Kazalec je tisto, kar napoveduje ali kaže stanje ali nakazuje razvoj česa ('kazalec 
kakovosti poučevanja ŠPO' – nekaj kar kaže, nakazuje kakovost, vpliva nanjo; dejavnik 

kakovosti ŠPO). 
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1. UVOD 

 
V sodobnem času, ko je potreba po športnih vsebinah nujnejša kot kdajkoli prej, je vpliv ŠPO na 

mladega človeka v začetku šolanja popolnoma nenadomestljiv. Šport ne more biti omejen zgolj na 

izpopolnjevanje fizičnih zmožnosti, saj obsega veliko različnih spretnosti − tako emocionalnih in 

socialnih kot tudi kognitivnih, motivacijskih in moralnih. Prav tako ne prispeva le k učenčevi 

neposredni telesni pripravljenosti in dobremu zdravju, mladim pomaga izvesti in bolje razumeti 

fizično aktivnost ter poveča možnost za vseživljensko ukvarjanje s športom. (Physical Education 

and Sport at School in Europe, 2013) Posebnost predmeta poudarja tudi Kristan (2009): Šport je 

edini predmet, ki poskuša uravnovesiti enostransko poudarjeno skrb za intelektualni razvoj 

mladega človeka; je torej nujen dejavnik v celostni rasti ter razvoju otrok in mladih ljudi. Je 

priprava na zdravi način življenja v vseh življenjskih obdobjih in priprava na boj proti civilizacijskim 

obolenjem, ki so v prvi vrsti posledica gibalne zanemarjenosti in zasedenosti. Dolgoročnejši namen 

ŠPO je v sodobni družbi pomemben za slehernega človeka in to ne glede na starost, spol, poklic 

ter socialno stanje, kar velja veliko manj ali sploh ne velja za druge učne predmete. Kristan (2009) 

Zato je izjemno pomembno, da se ŠPO izvaja na najvišji možni ravni kvalitete, saj je ta za mnoge 

otroke edina profesionalno vodena telesna aktivnost, ki jo izkusijo. Učitelji so tako dolžni zagotoviti 

količinsko in kakovostno ustrezen pouk športa. (Štemberger, & Krpač, 2009) Učitelji imajo v 

izobraževalnih ustanovah najpomembnejši vpliv na uspešnost učencev in so bistveni za izboljšanje 

kakovosti poučevanja in učenja. (Townsend, 2007; Supporting …, 2012)  

Pri kakovosti gre za številne in zapletene dejavnike, ki so povrhu vsega prepleteni še med seboj ter 

jih zato velikokrat ne moremo jasno določiti. (Bunford Selinšek et al., 2007) Kakovost ŠPO lahko 

preverjamo z različnimi kazalci. Eden ključnih nosilcev kakovosti ŠPO je učitelj, ki ta proces vodi. 

(Štemberger, 2004b) Učitelj je tisti, ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo usklajuje in prilagaja 

učencem ter o učnem procesu neposredno odloča in zanj odgovarja, dodaja Strmčnik (2001). Tudi 

Škof (2005) skuša v poglavju 'Pečat športni vzgoji vtisne učitelj' predstaviti nekatera izhodišča, ki 

poudarjajo osrednjo vlogo in pomen učitelja pri ŠPO. S prikazom različnih vlog, ki jih ima učitelj pri 

izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, želi poudariti kompleksnost in zahtevnost njegovih nalog 

ter izpostaviti pomen in nujnost njegovega znanja in značaja za uspešno poučevanje. Povedano 

dopolni tudi zapis v dokumentu (Common European Principles, 2005), ki pravi, da ima pri 

poučevanju učitelj odločilno vlogo in je ključni element v izobraževalnem sistemu. Njegova stroka 

ima velik vpliv na družbo in bistveno vlogo pri oblikovanju prihodnjih generacij. Zato je po mnenju 

Day-a (1999) nujno investirati v učitelja in njegove vloge. Učenci imajo namreč pravico, da jih 

poučujejo dobri učitelji, ki izpopolnjujejo svoje znanje. Razvoj šole in izboljšanje učnih rezultatov 

zahtevata najprej razvoj učiteljev in njihove profesionalne samopodobe. Nič namreč ne more 

nadomestiti dobrih učiteljev. (Day, 1999) Kakovost športno-vzgojnega procesa izhaja pretežno iz 

učitelja in iz njegovih kompetenc. Vsak učitelj pa mora ob zadostnem znanju in delovnih pogojih 

imeti tudi primerne osebnostne lastnosti. Za kvaliteten in učinkovit vpliv mora razredni učitelj imeti 

splošne in predmetno-specifične kompetence za poučevanje športa. Brundrett in Silcock (2002) sta 

prepričana, da kompetence predstavljajo pomembno vlogo pri učinkovitem poučevanju; 

kompetenten učitelj je tisti, ki zna izkoristiti in uporabiti svoje spretnosti za učinkovito delovanje v 

razredu. Kompetence so v nekaterih virih opredeljene kot sposobnost za izpolnitev zahtev ali 
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uspešno izvršitev naloge, sestavljata jih kognitivna in nekognitivna dimenzija (DESECO, 2002; 

Rychen, & Salganik, 2003). Vsaka kompetenca je namreč kombinacija med seboj povezanih 

kognitivnih in praktičnih spretnosti, znanj, motivacije, vrednostne usmerjenosti, stališč, čustev in 

drugih socialnih ter vedenjskih komponent, ki se lahko le skupaj uporabijo za učinkovito delovanje. 

(DESECO, 2002) Kompetence posameznika so razpoznavne šele pri določenem ravnanju, v 

določeni situaciji, torej znotraj konteksta (trenutne okoliščine, širše socialno-ekonomsko in politično 

okolje). Neodvisno od ravnanja ne obstajajo. (DESECO, 2002; Cvetek, 2004)  

 

Pogosto se v našem prostoru pojavi interpretacija, da je kakovost pouka predvsem odvisna od 

učitelja samega, njegove usposobljenosti in prizadevnosti ne glede na zakonske in programske 

rešitve. Žal ni tako. Res ima učitelj izjemno pomembno vlogo v pouku, vendar je njegova vloga 

omejena in odvisna od zakonskih in programskih rešitev ter drugih pogojev. Prav zato je treba na 

eni strani zagotoviti čim ustreznejše zakonske in programske rešitve ter ga strokovno usposobiti za 

kakovostno izvajanje svoje vloge z organiziranim institucionalnim in individualnim izobraževanjem. 

(Adamič, 2004) 

 

»Ali se je moč upreti čarom kvantitete, naglice? Ali se moramo vdati, da bo »fast food« miselnost 

prodrla na vsa področja, vključno z izobraževanjem? Ali vemo, na kateri stopnji doseže kopičenje 

kvantitete »kritično mejo«, prek katere kvaliteta nepovratno upade? Koliko smo pripravljeni vložiti 

v kakovost izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev ter tistih, ki jih poučujejo? Ali smo se 

pripravljeni včasih ustaviti in razmisliti, kaj je več vredno – preobremenjeni, preganjani učenci in 

učitelji, ki nimajo časa za ničesar, kar se ne bo neposredno merilo – ali dejavnosti, ki nosijo 

dolgoročnejše in za preživetje v prihodnosti pomembnejše sadove, kot so zdrava samozavest, 

možnost sožitja, veselje do nadaljnjega učenja, ki so nam preprosto v zadovoljstvo?«  (Marentič 

Požarnik, 1996, str. 23) 
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2. ŠPORTNA VZGOJA 
 

Športna znanost, pogosto poimenovana tudi kineziologija (kinezis – gibanje, kinein – gibati; logos 

– veda, znanost), opredeljuje znanost o gibanju vseh živih bitij in tako predstavlja del znanosti o 

športu (tj. športologije oz. športoslovja), ki pa se ukvarja le z gibanjem človeka. Slednja se pojavlja 

pod skupnim imenom šport, kar v osnovi pomeni uživati (lat. de sportare). Šport (posodobljeno se 

ga razlaga kot gibanje za užitek) je opredeljen s tremi osnovnimi pojavnimi oblikami človekove 

dejavnosti: 

– športna vzgoja (predšolska gibalna vzgoja, šolska športna vzgoja ipd.), 

– športna rekreacija in 

– športno treniranje oz. tekmovalni ali agonistični šport. (Pistotnik, 2011) 

 

 

 

2.1 OPREDELITEV ŠPORTNE VZGOJE 
 

Opredelitev predmeta 

Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter 

pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in s 

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, 

sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob 

sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj 

prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za dobro 

počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem (Kovač et al., 2011). Šola skupaj s starši in širšo 

družbeno skupnostjo ustvarja pogoje za optimalno vzgojno-izobraževalno dejavnost.(Rečnik et al., 

1991; Perspektive razvoja …, 1992). 

 

Komu je namenjena šolska športna vzgoja? 

Šolska športna vzgoja je namenjena mlademu človeku (otroku oz. mladostniku) in družbi. 

Nikakršen družbeni interes ne more biti pred interesom posameznika, saj so v humani družbi 

interesi posameznika interakcijsko povezani z družbenimi interesi. (Kristan, Cankar, Kovač, & 

Praček, 1992) 

 

 

 

2.2 NAMEN ŠPORTNE VZGOJE 
 

Najpomembnejši vzvod promocije telesne aktivnosti je šolska športna vzgoja in to predvsem iz treh 

preprostih razlogov. Otroci so v programe šolske športne vzgoje vključeni v obdobju, ko so za 

biološke prilagoditve in vzgojne vplive športne aktivnosti zelo dovzetni. Programi šolske športne 

vzgoje so dolgotrajni, saj trajajo ves čas šolanja (od 12 do 16 let) in zajemajo vse generacije 

otrok. 
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Kaj hočemo doseči s šolsko športno vzgojo? 

V zgodnjem otroštvu je razvoj zelo dinamičen in celosten in prav v tem obdobju ima športna 

dejavnost izjemen pomen. Antropološka vizija šolske športne vzgoje narekuje opredelitev dveh 

osrednjih in enakovrednih splošnih (globalnih) vzgojno-izobraževalnih namenov. Bližnji, kratkoročni 

namen je opredeljen s sklopom pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega 

in zorečega mladega človeka. Daljni, dolgoročnejši namen pa lahko opredelimo kot vzgojo za 

zdravo in ustvarjalno življenje, vzgojo za prosti čas, vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi 

zrelosti in starosti. (Kristan, Cankar, Kovač, & Praček, 1992) 

Šolska športna vzgoja si torej prizadeva, da s svojimi cilji, z vsebinami in metodami prispeva k 

skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka. Hkrati ga vzgoji in usposobi, da bo v letih 

zrelosti in starosti bogatil svoj prosti čas tudi s športnimi vsebinami in z zdravim načinom življenja 

ter tako skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem. 

V vseh življenjskih obdobjih je poudarjena samouresničitev s športom v harmoniji s samim seboj, z 

ljudmi in z okoljem. (Kristan, Cankar, Kovač, & Praček, 1992) 

 

Športna vzgoja si prizadeva pri učencih doseči različna športna praktična in teoretična znanja, 

razvoj funkcionalnih motoričnih sposobnosti ter poudarja pozitivno osebnostno naravnanost in 

vrednote (Barle Lakota, Gajgar, & Turk Škraba, 2001).  

 

Specifičnosti športne vzgoje 

Iz teorije o integralnem razvoju vemo, da so pri otroku motorični, intelektualni in psiho-socialni 

razvoj v najtesnejši povezavi. Motnje v razvoju na kateremkoli izseku negativno vplivajo na razvoj 

ostalih izsekov in na celosten otrokov razvoj. Za skladen razvoj mora otrok dobiti enakovredne 

spodbude na vseh treh ravneh svoje generičnosti. Če v svojem odraščanju ni bil deležen ustreznih 

gibalnih spodbud, ne more pričakovati optimalnega razvoja na intelektualni in psiho-socialni ravni. 

(Kristan, Cankar, Kovač, & Praček, 1992) 

Pišot (1999) razlaga, da pomanjkanje izkušenj in možnosti sodelovanja pri gibalni aktivnosti lahko 

upočasni tako motorični kot intelektualni razvoj otroka (Kelly, 1985; Humpfrey, 1991). Za mlajšega 

otroka je gibalna aktivnost izrednega pomena, ker omogoča vključevanje vseh področij njegovega 

izražanja – motoričnega, kognitivnega, konativnega in čustveno-socialnega. Motorična podkrepitev 

ima izredno pomembno vlogo tako v samem spoznavnem procesu (Gardner, Kiphard, Rajtmajer, 

Pišot) kot pri oblikovanju celotne otrokove osebnosti (Zalokar Divjak). (Pišot, 1999) 

Otrok spoznava in doživlja svet na različne načine. Pri tem predstavlja specifična gibalna dejavnost 

za njegov normalen razvoj in oblikovanje zrele osebnosti nenadomestljiv vir izkušenj. Največji vpliv 

gibalne dejavnosti na celostno otrokovo zorenje je do 6. leta. Med 6. in 15. letom je vpliv še vedno 

zelo velik, nato pa postopoma slabi, vendar nikoli ne ugasne. Kar je na gibalnem področju v 

zgodnjem šolskem obdobju zamujeno, kasneje ni več mogoče nadoknaditi. (Kristan, Cankar, 

Kovač, & Praček, 1992; Pišot, 1999) Hkrati pa je, dodajajo avtorji Kristan, Cankar, Kovač in Praček 

(1992), od pozitivnih in negativnih socializacijskih razsežnosti, vtisnjenih v otroštvu in mladosti, 

odvisno, če bomo mladega človeka za šport pridobili ali ga od njega odvrnili. Zato si sodobna šola 

v skladu s teorijo o integralnem razvoju prizadeva s svojimi vzgojno-izobraževalnimi programi 

povečati delež vzgojnih spodbud na otrokov oz. mladostnikov biopsihosocialni razvoj.  

 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
5 

 

2.3 CILJI ŠPORTNE VZGOJE 
 

Učni načrt določa značilnosti športne vzgoje in njene cilje. Učitelju predstavlja izhodišče za 

načrtovanje pouka (Kovač et al., 2011). 

 

Splošna izhodišča 

Učitelj sledi naslednjim izhodiščem: 

 športna vzgoja je sredstvo celostnega razvoja otroka in mladostnika, 

 spoštuje načelo enakih možnosti za vse učence in upošteva njihovo različnost in drugačnost, 

 pedagoški proces vodi tako, da bo vsak učenec uspešen in motiviran, 

 učno-ciljna naravnanost učnega načrta dopušča določeno stopnjo avtonomije šole in učitelja, a 

hkrati zahteva prevzem strokovne odgovornosti za ustrezno izbiro vsebin, učnih metod in oblik 

ter organizacijskih pristopov,  

 načrtno spremlja in vrednoti učenčev razvoj in dosežke ter ga spodbuja k redni športni 

dejavnosti, 

 igra kot vir sprostitve in sredstvo vzgoje naj bo vključena v vsako uro športne vzgoje, 

 spodbuja učence k humanim medsebojnim odnosom in športnemu obnašanju (ferpleju), 

 posebno skrb naj nameni nadarjenim za šport in učencem s posebnimi potrebami, 

 povezuje športno dejavnost z drugimi predmetnimi področji, 

 pri delu uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,  

 spoštuje predpisane standarde in normativna izhodišča ter poskrbi za varnost pri vadbi. 

 

SPLOŠNI CILJI 

S športno vzgojo, usmerjeno v:  

 zadovoljitev učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri, 

 posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, 

 pridobivanje številnih in raznovrstnih gibalnih spretnosti ter športnih znanj in 

 čustveno in razumsko dojemanje športa, 

uresničujemo splošne cilje športne vzgoje v osnovnošolskem programu: 

 

 ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga: 

 skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža,  

 zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj, 

 zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost; telesna nega; zdrava prehrana; 

razbremenitev in sprostitev; ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in 

spanjem; odpornost proti boleznim; sposobnost prenašanja naporov; nevtralizacija 

negativnih učinkov sodobnega življenja),  

 usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih dejavnostih: 

 seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem, 

 spodbujanje gibalne ustvarjalnosti,  

 razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju 

prostega časa,  
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 pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika:  

 zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev, 

 krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase,  

 oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter okolja 

kot posebne vrednote, 

 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in 

sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – 

ferpleja). 

 

Primerno izbrane vsebine, ustrezne učne metode in oblike ter individualno postavljanje doseganja 

ciljev naj omogočajo, da se učenci ob športnem udejstvovanju počutijo prijetno, se psihično 

sprostijo, hkrati pa osmislijo in bolje razumejo šport. Učenci si oblikujejo stališča in vrednotni 

odnos do športa kot kulturne sestavine človekovega življenja in enega najpomembnejših 

dejavnikov zdravega življenjskega sloga.  

 

 

OPERATIVNI CILJI IN VSEBINE 

Operativni cilji so opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in so razdeljeni v štiri skupine, ki 

poudarjajo in usmerjajo učitelja k: 

 izboljšanju gibalne učinkovitosti učencev in zavestnemu nadzoru telesa v različnih položajih in 

gibanjih (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti), 

 usvajanju temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in odgovorno 

sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 

 razumevanju pomena gibanja in športa kot dejavnika zdravega življenjskega sloga ter k 

poznavanju varnih ravnanj, 

 oblikovanju stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa (spodbujanju k 

rednemu in varnemu ukvarjanju s športom v prostem času, k športnemu obnašanju med vadbo 

in na tekmovanjih ter k medsebojnemu sodelovanju). 

 

Cilje uresničuje z različnimi vsebinami, ki se koncentrično nadgrajujejo iz razreda v razred. 

Namerna odprtost prinaša učitelju precejšnjo avtonomijo, hkrati pa odgovornost za lastno 

načrtovanje. Skladno s splošnimi cilji naj bo poudarjena vadba v naravi.  

(Kovač et al., 2011) 

 

Različni učni načrti, tudi slovenski, celosten vpliv športne vzgoje opredeljujejo z uresničevanjem 

štirih temeljnih nalog: 

1. Razvoj psihomotorične učinkovitosti otrok in mladine. To pomeni skrb za razvoj motoričnih 

sposobnosti ter širjenje praktičnih in teoretičnih športnih znanj. 

2. Razvijanje pozitivne samopodobe otrok in mladine. Vsebine športne vzgoje ponujajo 

številne priložnosti za krepitev samozaupanja, pozitivnih vrednot, motivacije in pozitivnih 

čustev učencev. 
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3. Socializacija – socialni razvoj. Ob športnih aktivnostih učitelj uči in spodbuja pozitivno 

vedenje: moralnost in etičnost, spoštovanje nasprotnikov in različnosti, športno igro … 

4. Skrb za kondicijo in zdravje. Športna vzgoja mora z ustreznimi vsebinami skrbeti za 

optimalno psihofizično (kondicijsko) stanje mladine in jim skuša s pozitivnim odnosom do 

teh vsebin privzgojiti zdrav življenjski slog. (Škof, Zabukovec, Cecić Erpič, & Boben, 2005) 

 

 

 

2.4 VSEBINA ŠPORTNE VZGOJE 
 

Znanje se iz razreda v razred oz. iz triletja v triletje nadgrajuje in poglablja. Učenci usvajajo najprej 

temeljna znanja oz. neko gibalno osnovo, na podlagi katere se kasneje lahko gradi specifično, 

kompleksnejše gibalno znanje. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004a) 

 

Osnovna gibalna sredstva se v športni praksi uporabljajo za razvoj gibalnih sposobnosti in 

izboljšanje gibalnih znanj (veščin, spretnosti) ter preko tega vplivajo na gibalno učinkovitost 

človeka. Ta sredstva se lahko uporabljajo tudi za vpliv na funkcionalne sposobnosti, psihične 

značilnosti in telesne razsežnosti človeka (morfološke oz. oblikovne značilnosti telesa). Ta osnovna 

gibalna sredstva so: naravne oblike gibanja, elementarne igre in gimnastične vaje (Pistotnik, 

2011).  

 

Naravne oblike gibanja so najstarejša, elementarna gibanja, ki jih je človek izoblikoval v svoji 

filogenezi (evoluciji, razvoju vrste) za svoje preživetje in na osnovi katerih so se v kasnejših 

razvojnih obdobjih izoblikovala zahtevnejša, sestavljena gibanja. Danes, ko življenjske okoliščine 

tega ne zahtevajo več, predstavljajo ta gibanja gibalno abecedo človeka, tj. osnovo za izvajanje 

zahtevnejših, sestavljenih gibanj, ki so pomembna v vsakdanjem življenju pa tudi v športu, ki 

predstavlja kvaliteto zdravega načina življenja. Zato je nujno, da se otroci z njimi seznanijo čim 

prej in jih izvajajo čim pogosteje. Otroška doba je namreč tisto obdobje, ko se lahko z izvajanjem 

teh gibanj v največji meri vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti in na širjenje baze gibalnih znanj, ki 

bodo v kasnejših letih predstavljaje osnovo za izvedbo zahtevnejših, sestavljenih gibanj, uporabnih 

pri vsakdanjih opravilih in tudi pri športnem udejstvovanju.  

Danes se v šolski praksi ugotavlja, da je mladostnike marsikatero od navedenih naravnih oblik 

gibanj potrebno učiti, saj jih v vsakdanjem življenju srečujejo redkeje, ali pa sploh nimajo 

možnosti, da bi jih spoznali (plezanja, skoki, pa tudi že pravilen tek včasih predstavlja problem).  

Naravne oblike gibanja se delijo v glavnem v dve temeljni skupini: pedipulacije oz. lokomocije in 

manipulacije. 

Med pedipulacije oz. lokomocije uvrščamo vsa premikanja telesa v prostoru (plazenja in lazenja, 

hojo in tek, plezanja, skoke (v daljino, višino, globino) ter padce). 

Manipulacije so nekakšna nadgradnja lokomocij oz. pedipulacij, saj običajno predstavljajo bolj 

natančne gibalne operacije, ki zahtevajo finejšo regulacijo gibanja. Običajno so omejene na 

upravljanje z različnimi predmeti ali s posameznimi telesnimi segmenti (predvsem z rokami, lahko 
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pa tudi nogami, glavo, s trupom). V športu se najpogosteje pojavljajo kot meti in lovljenja 

(prestrezanja) predmetov, udarci in blokade udarcev ter prijemi. (Pistotnik, 2011) 

 

V vsakdanjem življenju in športu se pogosto pojavljajo tudi sestavljena gibanja, ki zajemajo 

opravljanje različnih del med premikanjem v prostoru. Pogostejše oblike osnovnih sestavljenih 

gibanj so potiskanje in vlečenje ter dviganje in nošenje. (Pistotnik, 2011) 

 

Elementarne igre so nekakšna nadgradnja naravnih oblik gibanja – so preproste igralne oblike s 

prilagodljivimi pravili. Pravila v njih se prilagajajo predvsem ciljem, ki se jih želi doseči na vadbeni 

enoti, ter sposobnostim in znanju vadečih. V teh igrah je zmaga le motivacijsko sredstvo za dosego 

zastavljenega cilja, z njihovo pomočjo pa se razvijajo in dopolnjujejo gibalne kvalitete človeka. 

Glede na to je elementarne igre mogoče  uporabiti v vseh delih vadbene enote. Samo dobro 

izbrana, nadzorovana ter vodena igra lahko postane vzgojno in praktično uporabno sredstvo. 

(Pistotnik, 2011) 

 

Gimnastične vaje so smotrno sestavljene gibalne naloge, katerih glavni namen je z natančnim 

izpolnjevanjem časovnih (ritem, tempo) in prostorskih (ravnina, razpon) elementov doseči želeni 

lokalni vpliv na telo vadečega. Kakšni učinki se bodo dosegli s posamezno gimnastično vajo, je v 

veliki meri odvisno od njene izbire, organizacije in izvedbe. Zato je potrebno h gimnastičnim vajam 

pristopiti načrtno in z obilo znanja.  

Sklop gimnastičnih vaj je načrtno izbrana skupina gimnastičnih vaj, sestavljena in prirejena za 

zadovoljitev izbranih potreb določene skupine vadečih. Poglavitni cilji, ki se jih lahko doseže z njimi 

so: splošno ogrevanje, specialno ogrevanje, razvoj nekaterih gibalnih sposobnosti (predvsem moči 

in gibljivosti), razvoj aerobnih sposobnosti, psihofizična sprostitev (po napornem delu vadbe) in 

različni posebni cilji.  

Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da je za to področje potrebno dobro poznavanje zgradbe 

sklepov, poteka mišic in vezi preko njih, način delovanja mišic ipd. ter upoštevati osnovne 

zakonitosti delovanja gibalnega sistema. (Pistotnik, 2011) 

 

Športne igre, kot so košarka, odbojka, tenis ipd., so se razvile iz elementarnih iger in se od njih 

razlikujejo po tem, da imajo natančno določena pravila, ki so običajno mednarodno ali vsaj 

regionalno veljavna. Zato vsi udeleženci športnih iger natančno vedo, kako igra poteka in je ne 

morejo prilagajati svojim potrebam ter zmožnostim. Za dosego cilja, tj. osvojitev zmage, in sploh 

za udejstvovanje v športni igri morajo imeti udeleženci  gibalne sposobnosti že razvite na 

ustreznem nivoju ter morajo obvladati osnovne elemente tehnike in taktike, ki so v izbrani športni 

igri potrebni. Glede na to se športne igre uporabljajo le v glavnem delu vadbene enote oz. so 

osrednja aktivnost dogajanja, na katero pa se je potrebno pripraviti z drugimi sredstvi športa. 

(Pistotnik, 2011) 

 

Igre so zelo pomembno sredstvo športne vadbe, so bistvo športne vzgoje (Vauhnik, Kovač, Cankar, 

Šubelj, Slana, & Slana,1991), saj, pravi Pistotnik (2011), vsebujejo nek specifičen naboj, ki vadeče 

motivira na takem nivoju, da so se za njihovo izvedbo običajno pripravljeni  maksimalno potruditi. 

Zato morajo elementarne igre vsebovati elemente zabave in tekmovalnosti, saj je to tisto, kar 
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pritegne vadečega k zavzeti vadbi, pa naj bo mlad ali star. Pri športni vzgoji oz. športu nasploh 

tako igre prestavljajo pomembno uporabno sredstvo, s pomočjo katerega lahko vadeči igraje, tj. 

sproščeno in nezavedno, ne da bi jim napor prestavljal težavo, dosežejo zastavljene cilje. 

(Pistotnik, 2011) Tako, nadaljuje Pistotnik (1995), ima igra še vedno pomembno vlogo  pri razvoju 

otroka v celostno, harmonično in ustvarjalno osebnost. Igra prinaša razvedrilo in telesno 

razbremenitev otrok. Z njo otrok razvija svoje telesne sposobnosti in duševne razsežnosti, 

zadovoljuje svojo razvojno potrebo po gibanju, hkrati pa je igra pomembna tudi za socializacijo, 

saj otroka postopno navaja na življenje v skupnosti. S tem se strinja tudi Jurak (1999), ki pravi, da 

igre otrokom omogočajo medsebojni stik in povezovanje. Socialne izkušnje, ki jih otroci doživijo pri 

igri, jim omogočajo nova spoznanja o sebi in drugih. Osamljeni dobijo priložnost, da se 

pogovarjajo in spoznajo z vrstniki. Otroci, ki so preveč vsiljivi, se podredijo pravilom skupine. Tako 

se lahko razvije solidarnost, medsebojna pomoč in upoštevanje različnosti. Otroci se sprostijo, 

lahko izražajo čustva in stališča, zmanjšajo pa se jim tudi nekatere bojazni (npr. strah pred 

govorjenjem pred razredom, strah pred zagovarjanjem stališč, pred nekaterimi sošolci …). Igre, ki 

vključujejo vse otroke, so zato zelo pomembne. Otrokom nudijo spodbujajoče okolje, ki vpliva na 

otrokovo samozavest, ne glede na gibalne sposobnosti. Po drugi strani igre omogočajo tudi 

številne povezave med učiteljem in učencem. Travers, Elliott, & Kratochwill (1993) pa dodajajo, da 

igra poleg tega, da priskrbi čustveno razbremenitev in prispeva k socialnemu razvoju, pospešuje 

tudi kognitivni razvoj. 

Zelo je pomembno, da ljudje že v otroštvu dobro spoznajo bistvo športa – igro, igrivost in 

ustvarjalnost (Jurak, 1999). Kajti smisel športa je v njem samem (Vauhnik, Kovač, Cankar, Šubelj, 

Slana, & Slana,1991). V tem starostnem obdobju je igra še vedno zelo pomemben element v 

otrokovem življenju, kar moramo upoštevati in hkrati s pridom izkoristiti tudi v šoli (Travers, Elliott, 

& Kratochwill, 1993). 

 

 

 

2.5 POUČEVANJE ŠPORTNE VZGOJE 
 

Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/1996, 81/2006) v 38. členu določa, da v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju poučuje učitelj razrednega pouka, ki je običajno skupaj z vzgojiteljem. Pri 

pouku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem razrednega pouka sodeluje tudi učitelj predmetnega 

pouka, v primeru športne vzgoje torej športni pedagog. V 4. in 5. razredu poučuje učitelj 

razrednega pouka, vzgojne predmete pa tudi predmetni učitelj (športni pedagog). V tretjem 

obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega pouka. V oddelku, v katerega so vključeni 

učenci s posebnimi potrebami iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, lahko poleg učitelja 

sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško izobrazbo.  

Proces športne vzgoje v vseh razredih osnovne šole mora biti strokovno načrtovan (skladen z 

učnim načrtom), a hkrati prilagojen otrokom in možnostim, ki jih ima učitelj), sistematičen (ure ne 

smejo odpadati zaradi ˝pomembnejših˝ predmetov ali neprimernega obnašanja učencev) in 

ustrezno voden (po vseh didaktičnih zakonitostih). (Kovač, 1999a) 
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Interakcija med učiteljem in učencem pri procesu športne vzgoje pomeni sodelovanje, medsebojno 

vplivanje, komuniciranje drug z drugim ... Individualne značilnosti učiteljev in učencev, različne 

vrednote, vedenja, osebno razpoloženje, prenatrpani razredi, neprimerno poučevanje, pomanjkljiva 

učna sredstva, slabi materialni pogoji, lahko občasno privede tudi do konfliktnih situacij pri procesu 

športne vzgoje, ki jih učitelji rešujejo na različne načine. (Vrbnjak, Videmšek, & Štihec, 2011) 

 

Poučevanje športne vzgoje potrebuje sposobnost analiziranja, interpretacije in odločanja ob hitrem 

menjavanju dogodkov. Efektiven učitelj je pozoren na  pozitivno klimo in jo poskuša izboljšati na 

način, da je prijaznejši, da sprejema mnenja učencev in se odloča skupaj z njimi, načrtuje zanimive 

učne ure, pokaže svoj entuziazem, učencem omogoča možnosti, da se pri športni vzgoji kaj naučijo 

in tudi kaj dosežejo (Matzler, 1990; v Mawer, 1995). Za ustvarjanje efektivnega učnega okolja 

nista dovolj le obvladovanje razreda in vzdrževanje discipline. Potrebno je vodenje. Izogibati se je 

potrebno neprimernemu vedenju in ustvariti pozitivno atmosfero za učenje, torej delovati 

preventivno, da ne prihaja do konfliktov. Efektivno učno okolje se pokaže tudi v spoštovanju 

učencev, kar dosežemo z ustrezno komunikacijo. Pozitivna klima vpliva na motivacijo učencev in 

njihov odnos do učenja. (Mawer, 1995) 

Poklic učitelja športne vzgoje lahko uvrstimo med energijsko zahtevnejše poklice (Sandmark, 

Wiktorin, Hogstedt, Klenell-Hatschek in Vingard, 1999; v Jurak, 2012), saj učitelj med delom hodi, 

teče, prikazuje učencem športne prvine, večkrat z učenci tudi sam vadi, pomaga učencem pri 

izvedbi prvin tako, da jih dviguje, pripravlja in pospravlja orodja.  

Šole posvečajo precejšnjo pozornost varnemu učenčevemu učnemu okolju (Trevelyan & Legg, 

2006, 2011; v Jurak, 2012) (npr. z nakupom primernega pohištva, nošnjo nahrbtnikov, zaščitami 

na hodnikih ipd.), precej manj pa delovnemu okolju učiteljev, posebej še učiteljev športne vzgoje 

(Lemoyne, Laurencelle, Lirette in Trudeau, 2007; v Jurak, 2012). 

 

Uporaba različnih učnih metod (Byra, 2006; v Green, 2008) je odvisna od njihovega namena in 

tudi od različnosti učenčevih potreb, okoliščin poučevanja in predvsem od vsebine in ciljev učne 

ure (npr. podpiranje zdravja, varnost, razvijanje spretnosti, osebnostni in socialni razvoj). 

Kot dober učitelj se smatra tisti, ki zna koristno uporabiti veliko različnih pristopov poučevanja, da 

bi zadovoljil razlike med sposobnostmi, spretnostmi, potrebami in starostjo učencev (Capel, 2005; 

v Green, 2008). 

Primerna in efektivna raba različnih metod je ena od aspektov dobrega in učinkovitega poučevanja 

in visoko kakovostne športne vzgoje (Hallam & Ireson, 1999; v Green, 2008). 

Pri učitelju, ki je sposoben uporabljati različne stile in metode poučevanja, je bolj verjetno, da bo 

znal izbrati najprimernejšo in najučinkovitejšo v dani situaciji. 

 

Glasserjeva teorija temelji na zadovoljevanju osnovnih psiholoških potreb učencev – pripadnost, 

moč, zabava, svoboda in varnost. Glasserjeva kontrolna teorija (1995) pravi, da je učenec 

pripravljen delati toliko bolj, kolikor bolj pozna učitelja in kolikor raje ga ima (pripadnost). Prvi 

korak k uspešnemu vodenju pouka je ustvarjanje toplega in spodbudnega razrednega okolja je, če 

učenec čuti, da ga učitelj spoštuje (moč), in mu dopušča svobodno delovanje, če ne tlači njegove 

samostojnosti in spontanosti ter mu omogoča samoiniciativnost (svoboda, zabava), če v učitelju 
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lahko najde zaščito in zanesljivost (varnost). Na te načine učitelj ustvarja pogoje za ustvarjalno 

aktivnost učencev. 

Tudi Kroflič (1997) ugotavlja, da mora učitelj zato, da bi uspešno izobraževal, v razredu najprej 

urediti osnovna vzgojna vprašanja. V nasprotnem primeru ga učenci ne bodo niti poslušali niti mu 

sledili. Za spodbujanje otrok k sodelovanju, k pripravljenosti vlaganja napora, za oblikovanje 

notranjih vzvodov motiviranja in tudi za samostojen spopad z novo neznano problematiko je 

predvsem potrebna močna čustvena vez med učencem in učiteljem, s katerim se učenec 

identificira in posnema njegov življenjski zgled. Na močnem čustvenem stiku temelji tudi pristna 

pedagoška avtoriteta in posledično učinkovito vodenje. Uspešen učitelj (vodja s pristno avtoriteto) 

je lahko le človek z značajem (Gough, 2003; v Škof, 2005). Osebnosti mladih ljudi ne more 

oblikovati in voditi tisti, ki niti sam v sebi ni zgradil osebnosti – značaja. 

Le z ljubeznijo in s spoštovanjem učencev, z resnico in s pravico ter z znanjem si učitelj lahko 

oblikuje pravo in pristno avtoriteto. Ta deluje vzgojno in ima daljnosežne pedagoške posledice, kar 

je pri vzgoji za kakovost življenja s športom morda najpomembnejše. (Škof, 2005) 

Učitelji športne vzgoje se moramo zavedati, da naša naloga in naloga učne vsebine niso le razvoj 

motorike, izpopolnjevanje športnih znanj, temveč tudi razvijanje spoznavnih, delovnih in 

ustvarjalnih sposobnosti ter razkrivanje vrednotnih sestavin, ki učence tudi vzgajajo, razvijajo 

njihov značaj – skratka jih osebnostno bogatijo. Tega pa prisila in avtoritativnost ne zmoreta. 

(Škof, 2005) 

 

Ne le tip učitelja, tudi njegova vrednotna usmerjenost poučevanja izhaja iz njegovih prepričanj, 

stališč in vrednot. Vrednotna usmerjenost je opredeljena s prioritetnimi področji učitelja v 

pedagoškem procesu. Med drugim gre za to, katerim ciljem poučevanja v kurikulumu bo dal večji 

poudarek, kako bo izbral vsebine in poti do postavljenih ciljev. (Škof, 2005) 

 

Učitelj mora imeti dve osnovni pristojnosti: izobraževalno in vzgojno. Prva se nanaša predvsem na 

znanja, ki izhajajo iz znanstvenih spoznanj, druga pa na njegove vrednote in prepričanja. Obe pa 

sta odvisni od njegove osebnostne strukture; hkrati je tudi osebnostna struktura učitelja pod 

vplivom njegovega znanja in vrednot. (Škof, 2005) 

 

Številni raziskovalci (Carter, 1990; Grossman, 1995; Wilson, Shulman in Richert, 1987; v Škof, 

2005) so oblikovali okvirna področja učiteljevih znanj. Grossmanov model predvideva 6 področij 

potrebnih znanj: 

1. Vsebinska – strokovna znanja, ki predstavljajo tako splošno kot specifično in tudi metodično 

znanje, ki je posebej vezano na izbrani predmet. Poznavanje vsebine predmeta se zdi že 

intuitivno potrebno, če želimo dobro učiti. Znanja te vrste vplivajo na to, kako učitelji 

predstavijo naravo in pomen poznavanja teh znanj znotraj predmeta. 

 

2. Znanje o učencih in učenju. To znanje obsega znanja o teorijah učenja: o telesnem, 

psihološkem, socialnem in kognitivnem razvoju učencev, motivacijskih strategijah, etično in 

socialno-ekonomskih dejavnikih, razlikah med spoloma … 
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3. Splošna didaktična znanja. To so znanja o organizaciji in vodenju razreda ter o splošnih 

metodah in oblikah poučevanja. Obsegajo tudi splošna znanja o strukturi posamezne učne 

ure, ki zajema znanje, potrebno za načrtovanje in izvedbo učne ure, znanje za izvedbo 

tekočega prehoda med različnimi dimenzijami učne ure in za jasno predstavitev snovi z 

jasno razlago. Uspešni menedžerji so tisti učitelji, ki se bolj prilagajajo signalom učencev in 

ki se zavedajo splošnih razrednih tokov in namenov (Carter, 1990; v Škof, 2005). 

 

4. Poznavanje kurikuluma. To znanje predstavljajo znanja o kurikulumu posameznega 

predmeta kot tudi poznavanje šolskega kurikuluma znotraj iste starostne skupine (kaj vse 

se poučuje pri drugih predmetih v določenem razredu) in v različnih starostnih skupinah. 

 

5. Znanje o vplivu širšega socialnega okolja. Ta znanja predstavljajo poznavanje vpliva širšega 

socialnega okolja (šolskega, lokalnega, širšega družbenega) na učiteljevo delo. Zajemajo 

tudi poznavanje učencev, njihovih družin, lokalnih skupnosti … 

 

6. Znanje o samem sebi. Poznavanje osebnih vrednot, slabosti in močnih točk, svoje filozofije 

in namena poučevanja. Elbaz (1983, v Grossman, 1995; v Škof, 2005) je ugotovil, da so 

znanja o sebi pomembno vplivala na učiteljevo uspešnost, saj se pokaže, da se znanja o 

vsebini, zlasti pa znanja o poučevanju, ˝filtrirajo˝ na osebnih vrednotah, lastnih ciljih 

učitelja in osebni filozofiji (Clandinin in Connelly, 1987, v Grossman, 1995; v Škof, 2005). 

 

To daje podlago pri iskanju odgovorov na temeljna vprašanja današnje športne vzgoje: kaj storiti 

in predvsem kako, da bo mladim šport še bolj zlezel pod kožo (v razum in srca) ter tam ostal? 

Katera didaktična zasnova programov športne vzgoje in predvsem katera učiteljeva znanja, 

obnašanja in pedagoška ravnanja pripomorejo, da bodo mladi v večji meri sprejeli športno 

dejavnost in sledili zdravemu življenjskemu slogu? 

 

Zmotno je stereotipno prepričanje, da je učitelj sam sebi ustrezno merilo svoje kakovosti, da mu ni 

treba iskati profesionalnega zadoščenja in potrjevanja pri učencih, sodelavcih, starših, pač pa le v 

samem sebi – svojem občutku in prepričanju. 

Notranje merilo (mišljenje in predstave o lastnem delu) je sicer pomembno, vendar še zdaleč ne 

dovolj. Nujne so tudi učiteljeve profesionalne komunikacije in konfrontacije tako s teorijo kot 

koncepti in z izkušnjami drugih učiteljev, medsebojne komunikacije, timske oblike učnega 

sodelovanja, kot tudi redno in sistematično vrednotenje opravljenega dela s strani učencev in 

staršev. (Škof, 2005) 

 

Pomemben cilj vsakega pedagoškega in izobraževalnega procesa, tudi športne vzgoje, je 

povečevanje motivacije učencev za delo. Prizadevanje učencev in njihov trud, da se nalog  ter 

dejavnosti lotijo z navdušenjem, sta pomembna za uspešnost kateregakoli izobraževalnega 

procesa. Večina učiteljev se zaveda, da za uspešno učenje ni dovolj le to, da se učenci znajo učiti, 

ampak v veliki meri tudi to, da so pripravljeni svojo energijo usmeriti v doseganje učnih ciljev. 

Temeljit vpogled v psihološke vidike motivacije učencev je nujen za razumevanje dejavnikov, ki 

vplivajo na dejavnost učencev pri urah športne vzgoje. (Papaioannou, & Goudas, 1999; v Cecić 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
13 

 

Erpič, Zabukovec, & Boben, 2005) Poznavanje motivacijskih dejavnikov je pomembno tudi za 

oblikovanje pedagoških ravnanj, s katerimi lahko spreminjamo aktivnost učencev.  Zaradi tega 

lahko razvoj motivacije in njen pozitiven vpliv na potek izobraževalnega procesa pri športni vzgoji 

pojmujemo kot enega od pomembnih psiholoških izidov športne vzgoje. (Cecić Erpič, Zabukovec, & 

Boben, 2005) 

 

Učitelji športne vzgoje bi morali uporabljati različne stile vodenja, saj različnost vodi v večjo 

fleksibilnost in posledično v večjo ustreznost oz. uspešnost pri delu z učenci. Izbira ustreznega stila 

vodenja je odvisna od situacije, v kateri poteka pouk, in od značilnosti učencev, predvsem njihovih 

izkušenj in motivacije. (Zabukovec, & Boben, 2005b) 

 

Učinkovitost športne vzgoje kot vzgojno-izobraževalnega področja šole je odvisna od številnih 

dejavnikov (materialnih možnosti, kadrovskih potencialov, normativne ureditve, tradicije na šoli in 

v kraju …). Med vsemi je daleč najpomembnejši človeški dejavnik ali, kot je zapisala B. Marentič 

Požarnik (1987): »Šola stoji in pade z učiteljem.« (Škof, Zabukovec, Cecić Erpič, & Boben, 2005) 

 

Predvsem od znanja, motiviranosti in pedagoške nadarjenosti učitelja športne vzgoje je odvisno, 

kako bo športna vzgoja umeščena v šolski prostor in kako bo zapisana v mislih in srcih učencev. 

Osebnostne značilnosti učitelja, njegova motiviranost za opravljanje pedagoškega dela in njegova 

stališča do posameznih vsebin športne vzgoje prav gotovo neposredno vplivajo na njegov način 

vodenja pouka in s tem na pedagoško klimo v razredu. 

Profesionalna učinkovitost učiteljev raste z delovnimi izkušnjami. Pokazalo se je, da učitelj s 

profesionalnim razvojem poveča pedagoško spretnost, tolerantnost in da učinkovito rešuje 

probleme. Učitelji morajo biti učinkovitejši, pa ne le na področju motorike, temveč tudi na področju 

kondicije in zdravja ter predvsem na intelektualnem in čustvenem področju. Bolj kot hitre noge 

mladih je pomemben šport v njihovih srcih in umu. 

Učitelji iščejo znanja, s katerimi bodo lahko uspešneje reševali neposredne probleme v telovadnici 

in drugih športnih terenih. Načini vodenja, ustvarjanje pozitivne motivacijske klime in s tem 

vzpostavljanje lastne avtoritete so prav gotovo vprašanja, ki bi lahko razburkala raziskovalno 

ustvarjalnost v prihodnje. (Boben, Cecić Erpič, Škof, & Zabukovec, 2005) 

 

V procesu izobraževanja bi moral posameznik pozornost posvetiti razvoju tistih spretnosti in veščin, 

s katerimi bi nadomestil neskladnost med lastno osebnostno strukturo in zahtevami poklicnega 

okolja. (Cecić Erpič, & Boben, 2005) 
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3. POMEN ŠPORTNE VZGOJE 
 

Antični filozofi so pripisovali telesni dejavnosti lastnosti univerzalnega zdravila, ki krepi telo in 

duha, po drugi strani pa se skoraj vsi tehnični izumi človeštva od izuma kolesa in vzvoda do 

prenosnih telefonov ter računalnikov borijo proti potrebi po telesnem delu. V drugi polovici 20. 

stoletja je tehnološka razvitost v Severni Ameriki in Evropi dosegla stopnjo, ko je pomanjkanje 

telesne dejavnosti pričelo ogrožati zdravje velikega števila prebivalcev, o čemer se je pisalo tudi pri 

nas (Fras, 2002a, 2002b, 2002c). 

 

Glavni cilji izobraževanja pokrivajo fizični, osebnostni in socialni razvoj učencev. Športna vzgoja je 

verjetno edini predmet, ki hkrati pokriva vsa tri področja učenja.  

Športna vzgoja ne more biti omejena zgolj na izpopolnjevanje  fizičnih zmožnosti, saj obsega  

veliko različnih spretnosti – tako emocionalnih in socialnih kot tudi kognitivnih, motivacijskih in 

moralnih (Physical Education and Sport at School in Europe, 2013; Ekeland, Heian, Hagen, Abbott 

& Nordheim, 2004; Steptoe & Butler, 1996; Tomori, 2005; v Dolenc, & Pišot, 2010). 

Športna vzgoja ne prispeva le k učenčevi neposredni telesni pripravljenosti in dobremu zdravju, 

mladim pomaga izvesti in bolje razumeti fizično aktivnost ter poveča možnost za vseživljensko 

ukvarjanje s športom. Torej oblikovanje takšnih vedenjskih vzorcev, ki zagotavljajo redno gibalno 

dejavnost v vseh življenjskih obdobjih. (Physical Education and Sport at School in Europe, 2013) 

Čeprav je šport v osnovi namenjen sam sebi in ne potrebuje druge legitimacije, kot sta družabnost 

in zabava, je gibalna dejavnost kot pogoj človekovega funkcioniranja tudi pomemben razvojni 

dejavnik, nepogrešljiva sestavina preživljanja delovnega dneva in usmerjevalec v človekov prosti 

čas. Je torej sestavni del uravnoteženosti človekovega življenja nasploh, je prvina kakovosti 

njegovega življenja, ki ima pomembne naloge za zdaj in za kasneje. (Vauhnik, Kovač, Cankar, 

Šubelj, Slana, & Slana, 1991; Završnik, & Pišot, 2005) Je naložba za vse življenje (Green, 2008).  

 

Zadostna telesna dejavnost ima, kar so pokazale številne raziskave, zelo pozitivne učinke na 

človeški organizem v celoti (Kannel & Sorlie, 1979; Kannel & Abbott, 1984; Powel, Thompson, 

Caspersen, & Kendrick, 1987; United States Department of Health and Human Services, 1996; 

Kohl, 2001; Haennel, & Lemire, 2002) in je pomemben varovalni dejavnik zdravja (Završnik, & 

Pišot, 2005; Haennel, & Lemire, 2002).  

 

Športna dejavnost vpliva na različna področja (Bailey et al., 2009). Številne raziskave (npr. 

Crocker, Eklund & Kowalski, 2000; Grund et al., 2000; Janz, Dawson & Mahoney, 2000; Janz, 

Burns & Torner, 2001; Pišot & Završnik, 2002; Rowland, 2005; Sothern, Loftin, Suskind et al., 

1999; Strong et al., 2005; v Šimunič, Pišot, & Planinšec, 2010) so pokazale, da so koristni učinki 

gibalne aktivnosti za zdravje otrok nesporni in jih lahko strnemo v 5 sklopov. Prvi sklop  predstavlja 

vpliv na nekatere značilnosti telesa – predvsem v smislu preventive pred debelostjo, zmanjšanje 

maščobnega tkiva, spodbud za razvoj okostja, naraščanje mišične moči in kostne trdnosti ter 

preventive pred poškodbami lokomotornega sistema. Drugi sklop predstavljajo učinki za izboljšanje 

stanja srčno-dihalne pripravljenosti, uravnavanje krvnega tlaka, zvišanje HDL holesterola, znižanje 

LDL holesterola, znižanje koncentracije trigliceridov in zmanjšanega tveganja za pojav diabetesa. V 
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tretjem sklopu so učinki na psihično zdravje, predvsem v smislu preventivnega delovanja proti 

depresiji, anksioznosti in stresu, zmanjšanju simptomov depresije in anksioznosti ter spodbujanje 

razvoja samospoštovanja in samopodobe. Četrti sklop se nanaša na krepitev imunskega sistema, 

peti pa na izboljšanje agilnosti in funkcionalne neodvisnosti.  

 

Veliko otrok preživlja dneve bolj ali manj sedeče in se redko ukvarjajo s fizičnimi aktivnostmi 

(Winsley & Armstrong, 2005; v Green, 2008). To so povzročile številne dejavnosti, ki jih sedaj 

opravljamo sede, povečano število naprav, ki nam olajšajo delo, večja uporaba avtomobilov, 

televizija in računalnik, manj aktivne dejavnosti, kot je branje, spremenjene prehranjevalne navade 

v družini in povečano uživanje različnih prigrizkov (Dollman et al., 2005; v Green, 2008). S 

povečanim številom neaktivnih otrok se povečuje tudi večji del tistih s povečano telesno težo, 

predebelih in z drugimi zdravstvenimi težavami. Za to skupino otrok predstavlja šolska športna 

vzgoja bistveno področje za spodbujanje njihove telesne aktivnosti nasploh. (Hardman, 2008a; 

Bučar Pajek, Strel, Kovač, & Pajek, 2004a, 2004b)  

Debelost oz. prekomerna telesna teža je ena najpogostejših otroških bolezni, ki v zadnjih 30 letih 

narašča predvsem v industrializiranih državah, njen pojav pa je povezan z nepravilnimi življenjskim 

slogom (WHO, brez letnice, a; WHO, brez letnice, b; WHO, brez letnice, c). Porast prekomerne 

telesne teže in debelosti šoloobveznih otrok so dokazale tudi številne slovenske raziskave (Bučar 

Pajek, Strel, Kovač & Pajek, 2004a, 2004b; Planinšec, Fošnarič, & Pišot, 2006; Kovač, Jurak, Starc, 

& Strel, 2011; Kovač, Jurak, & Leskošek, 2012; Šetina, Dolenc, & Šimunič, 2010). 

 

Velik problem današnje družbe je debelost. Debeli ljudje imajo večjo možnost, da izkusijo veliko 

paleto kroničnih bolezni – od manjših težav, kot so zasoplost in krčne žile, do tistih bolj 

ekstremnih, kot je večje tveganje za osteoporozo, pa tudi tistih najbolj resnih življenjsko nevarnih 

bolezni, kot so koronarno srčna bolezen, visok krvni tlak in sladkorna bolezen, pa tudi nekatere 

oblike raka (American college of sports medicine, 2000; Bouchard, 2004; v Green, 2008). V 

številnih raziskavah je ugotovljeno, da se pri otrocih z debelostjo pogosteje pojavljajo dejavniki 

tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2, astme, bolečin v hrbtenici, 

psihičnih, ortopedskih ter drugih zdravstvenih težav (Higgins, Gower, Hunter, & Goran, 2001; 

Reilly, Methven, McDowell, Hacking, Alexander, Stewart, & Kelnar, 2003). Take bolezni ne 

izbruhnejo takoj, imajo pa pogosto svoj izvor že v otroštvu. Ob tem pa so pri otrocih z debelostjo 

tudi pogostejše psiho-socialne težave – negativna samopodoba, zmanjšanje samospoštovanja in 

socialna stigmatizacija, diskriminacija, predsodki, depresija (Strauss, & Pollack, 2003; Stevinson, 

2003; v Green, 2008; Lobstein, Baur, & Uauy, 2004; Storch, Milsom, DeBraganza, Lewin, Geffken, 

& Silverstein, 2007).  

Genetski faktorji vplivajo na dovzetnost za debelost, prav tako pa igrajo veliko vlogo v povečevanju 

debelosti po vsem svetu tudi dejavniki okolja, življenjski slog in kulturno okolje (Ferreira, van der 

Horst, Wendel-Vos, Kremers, van Lenthe, & Brug, 2007; Steinbeck, 2001; Stamatakis, Primatesta, 

Chinn, Rona, & Falascheti, 2005). 

 

Otroci s prekomerno telesno težo in debeli otroci imajo večjo možnost, da postanejo pretežki oz. 

predebeli odrasli (Angbratt, Ekberg, Walter, & Timpka, 2011; Ekblom, Bak, & Ekblom, 2009; 
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Shumei, Wu, Chumlea, & Roche, 2002), zato je potrebno pravočasno ukrepati (Malina, Bouchard & 

Bar-Or, 2004). 

 

Čeprav se pozornost večinoma usmerja predvsem na degenerativne bolezni, ki so povezane z 

debelostjo, se vse bolj pojavljajo tudi mentalne (psihične, duševne) bolezni, ki predvsem v 

razvitem svetu postajajo bolezni 21. stoletja. Nova doba pomeni velik odmik od miselnosti 19. 

stoletja: »mens sana in corpore sano« (zdrav duh v zdravem telesu). (Green, 2008) Gibalna 

aktivnost krepi duševno zdravje otrok in mladih. Znano je namreč, da je duševni razvoj otrok tesno 

povezan s telesnim razvojem in da neustrezen telesni razvoj lahko prizadene tudi človekovo 

splošno duševno zdravje. (Svetina, 1990). 

Številni dokazi podpirajo ugotovitev, da gibanje podpira posameznikovo psihološko in socialno 

zdravje ter dobro počutje. Biddle (2003; v Green, 2008) bolj natančno poudari dokaze za povezavo 

med fizično aktivnostjo in določenimi aspekti psihološkega dobrega počutja. Pravi, da ima pozitivne 

učinke na strah (anksioznost) oz. zaskrbljenost, počutje in emocije, pripomore k zmanjševanju 

stresa, izboljšuje dojemanje samega sebe, samopodobo in samospoštovanje ter druge psihološke 

disfunkcije. Telesna vadba lajša znake depresivnost in povečuje občutje splošnega zadovoljstva 

(Blinc, & Bresjanac, 2005; Clow, & Edmunds, 2014; Okorn, 2012), pozitivno deluje tudi na 

simptome shizofrenije (Clow, & Edmunds, 2014). Fizična dejavnost torej uspešno preprečuje 

težave v duševnem zdravju. Glede na raziskave pa je lahko fizična dejavnost sama po sebi enako 

uspešna kakor psihiatrična pomoč (Physical Activity and Behavioral Medicine, James F. Sallis, 

Neville Owen, Sage Publications, 1999; v Otroci v gibanju, 2004). To lahko pojasnimo s tem, da 

vpliva na našo samopodobo, samozavest in občutek, da smo kaj dosegli, vse to pa vpliva na uspeh 

v šoli in vedenje v družbi (Otroci v gibanju, 2004). 

 

Gibalna/športna aktivnost v razvojnem obdobju torej ni pomembna le s stališča telesnega 

zdravstvenega stanja, ampak odločilno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih sposobnosti 

posameznika ter osebnostnemu razvoju (Laker, 1996a; v Green, 2008; Coalter, 2005; v Green, 

2008; Tomori, 2005). Primerna gibalna/športna dejavnost olajšuje sprostitev, obvladovanje stresa, 

tesnobe in potrtosti, spodbuja gradnjo samospoštovanja in pozitivne samopodobe ter pomaga pri 

socializaciji in oblikovanju dejavnega odnosa do sebe in sveta (Tomori, 2005).  

 

Redna gibalna dejavnost v različnih oblikah je zelo pomembna za otrokov razvoj. Otroci in 

mladostniki, stari od 5 do17 let, bi morali  imeti najmanj 60 minut zmerno do močno intenzivne 

telesne dejavnosti na dan (WHO, 2010; Harris, 2005; Winsley & Armstrong, 2005; v Green, 2008; 

Strel, 2014). 

Otrok z gibanjem pri športni vzgoji namreč razvija splošno telesno zdravje, skladno telesno 

razvitost, splošno telesno vzdržljivost in spretnosti, telesno spretnost v različnih telesnih 

dejavnostih, telesni pogum ter odpornost v prenašanju naporov in bolečin (Svetina, 1990). Z 

vadbo okrepimo kosti in mišice ter blažimo težave pri obolenjih sklepov in preprečujemo oz. 

zaviramo nastanek osteoporoze. Raziskave so pokazale, da primerna vadba lahko vzdržuje mišično 

maso, upočasni izgubo kostne mase v starosti in preprečuje padce ter zlome kosti. Pomaga nam 

tudi ohranjati primerno telesno težo, kajti z vadbo zmanjšujemo delež maščevja in krepimo mišice. 

(Okorn, 2012; Winsley & Armstrong, 2005; v Green, 2008; Agita mundo, 2002) 

http://ajcn.nutrition.org/search?author1=Shumei+Sun+Guo&sortspec=date&submit=Submit
http://ajcn.nutrition.org/search?author1=Wei+Wu&sortspec=date&submit=Submit
http://ajcn.nutrition.org/search?author1=William+Cameron+Chumlea&sortspec=date&submit=Submit
http://ajcn.nutrition.org/search?author1=Alex+F+Roche&sortspec=date&submit=Submit
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Znanstveno dokazano je, da ima redna telesna aktivnost veliko koristnih učinkov na telo. Mnogi 

avtorji  navajajo mnogo pozitivnih vplivov gibanja – poveča se občutljivost na inzulin, izboljša se 

presnova trigliceridov in holesterola, zmanjša se bazalna aktivnost simpatičnega živčevja, kar 

zmanjšuje koronarne aterotrombotične zaplete in srčno-žilno umrljivost (Blinc, & Bresjanac, 2005). 

Z redno telesno aktivnostjo zmanjšujemo povišan krvni tlak, pozitivno vplivamo na vrednost 

sladkorja v krvi, zmanjšujemo tveganje za nastanek sladkorne bolezni in presnovnega sindroma, 

srčno-žilnih obolenj ter nekaterih oblik raka (Okorn, 2012). Zmanjšujemo tudi možnost nastanka 

oz. omilimo napredovanje Alzhaimerjeve bolezni (Clow, & Edmunds, 2014). Gibalna/športna 

aktivnost varuje pred večino kroničnih bolezni (arteriosklerozo, možgansko kapjo …) (Agita mundo, 

2002). Telesna aktivnost izboljša delovanje imunskega sistema, preprečuje nastanek določenih 

bolezni in pomaga pri njihovem obvladovanju, tudi ko že zbolimo (Okorn, 2012;  Le Masurier, & 

Corbin, 2006; Svetina, 1990; Green, 2008), pri mnogih omili simptome artritisa, astme in 

fibromialgije (Le Masurier, & Corbin, 2006). 

 

Poleg samega gibanja otroci s športom pridobijo tudi nekatere druge pomembne stvari: poštenost 

in spoštovanje v medsebojnih odnosih, sodelovanje, enakost in vključenost v skupino, 

razumevanje pravil iger, telesno in socialno zavedanje, odgovornost, naučijo se športnega 

obnašanja in uravnoteženega pristopa k tekmovanju ter doživljajo užitek in zabavo (Hardman, 

2008a; Physical Education and Sport at School in Europe, 2013). Šport omogoča ustrezno čustveno 

in socialno prilagojenost (Emck, Bosscher, Beek, & Doreleijers, 2009; v Dolenc, & Pišot, 2010), je 

preventiva za izgorevanje in stres (Hardman, 2008a). Vsa ta znanja in spretnosti lahko takoj 

prenesejo na druga predmetna področja in življenjske situacije.  

 

Nadalje športna vzgoja prinaša tudi druge koristi. Tako raziskave kot praksa so pokazale, da je 

pravilno usmerjena in redna športna vzgoja za otroke in mladino eno najbolj uspešnih, če ne sploh 

najuspešnejša oblika prevencije in tudi terapije (če je pravočasna) raznovrstnih oblik socialno 

neprilagojenega ali celo kazensko sankcioniranega vedenja mladih (Doupona, & Petrović, 1999). S 

pomočjo športa se lahko mladi obvarujejo pred različnimi oblikami zasvojenosti (Barle Lakota, 

Gajgar, & Turk Škraba, 2001; Clow, & Edmunds, 2014), brezvoljnosti, slabimi vplivi ulice in 

modernih trendov ter seveda tudi pred negativno samopodobo (Videmšek, Žnidaršič, & Šimunič, 

2010). Pojavlja se manj različnih zlorab in nasilja, še dodaja Hardman (2008a). 

 

Gibalna/športna dejavnost  vnaša določen red in disciplino v ritem življenja posameznika. Otrok, ki 

je že od majhnega hodil na popoldansko vadbo, bo imel manj problemov z navezovanjem stikov z 

drugimi vrstniki. Ko bo začel hoditi v šolo, bo že navajen na gibanje in igro ob določeni uri, zato bo 

točno prihajal na trening, navajen bo poslušati, timsko delati, biti  ˝fer˝ v igri, opravljati šolske 

obveznosti sproti, da bo lahko šel na trening. Prav tako bo spoznal in opazoval svoje telesne 

sposobnosti ter spremembe, užival ob uspehu in napredku ter se naučil prenašati poraz. Takšne 

izkušnje človeka bogatijo in ga pripravljajo na nadaljnje boje v življenju, ki jih ni malo. (Završnik, & 

Pišot, 2005; Videmšek, Žnidaršič, & Šimunič, 2010) 

 

Vsi omenjeni vplivi pa naj bi spodbudno vplivali na učni uspeh (Taras, 2005; Stead, & Nevill, 2010; 

Roth, 2005). 
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Gibalna dejavnost pomembno vpliva ne samo na telesni in gibalni razvoj otrok, temveč tudi na 

boljšo kognitivno učinkovitost in posledično boljši učni uspeh. Področja možganov, ki sodelujejo pri 

gibanju in učenju, so med seboj tesno povezana, kar lahko poveča te nevronske povezave. (Sallis, 

McKenzie, Klody, Lewis, Marshall, & Rosengard, 1999; Shephard, 1997 ) Redna gibalna dejavnost 

lahko te živčne povezave okrepi, hkrati pa vpliva tudi na nekatere strukturne spremembe 

centralnega živčevja. Učenje kompleksnih gibalnih spretnosti stimulira prefrontalni korteks, ki je 

aktiven pri reševanju problemov, kar lahko posledično izboljša učinkovitost učenja. Gibalna 

aktivnost preko različnih mehanizmov dvigne stopnjo splošne vzburjenosti centralnega živčevja, 

kar vpliva na otrokovo pozornost pri pouku (Shephard, 1997). 

Nekatere raziskave dokazujejo, da gibalna aktivnost pospeši krvni obtok v možganih, vpliva na 

spremembo možganskih nevrotransmiterjev, predvsem povišanje ravni endorfinov, kar naj bi 

posledično zmanjšalo stres, izboljšalo razpoloženje in povzročilo učinek umirjenosti po vadbi, vse to 

pa bi lahko imelo pozitivne učinke na kognitivno delovanje in učno uspešnost (Sibley & Etnier, 

2003).  

Stead, & Nevill (2010) ugotavljata, da s povečanjem količine športne vzgoje oz. fizične aktivnosti 

učenje na splošno poteka hitreje kot sicer.  

Dovolj gibalno aktivni učenci so v šoli sposobni ohraniti dobro koncentracijo od 1. do 5. učne ure, 

česar pri neaktivnih učencih ni opaziti (Roth, 2005). Redna gibalna aktivnost otrok naj bi izboljšala 

učno motivacijo, samopodobo, samozavest, šolske dosežke, mentalno pripravljenost, navezovanje 

stikov, šolsko disciplino in nenazadnje tudi zdravje. V nasprotju z drugimi avtorji pa Roth (2005) 

meni, da gibalna aktivnost izboljša predvsem tisti del uspešnosti, ki je, pogojno rečeno, neodvisen 

od inteligentnosti.  

Povedano sta potrdili tudi slovenski raziskavi (Planinšec, 2007; Pišot, & Zurc, 2003). Spodbudne so 

namreč ugotovitve, da učna uspešnost premo sorazmerno narašča z obsegom dnevne gibalne 

dejavnosti.  

Scheuer, & Mitchell (2004) navajata, da športna aktivnost viša raven energije in koncentracije, 

izboljša se tudi vedenje, spremembe na telesu pa vplivajo na povečanje samozavesti, kar vse lahko 

podpira kognitivno učenje (Cocke, 2002; Tremblay, Inman, & Willms, 2000; Dwyer, Coonan, 

Leitch, Hetzel, & Baghurst, 1983; Shephard, 1997). Ena izmed mnogih raziskav, tokrat 

Kalifornijskega ministrstva za izobraževanje (California Department of Education, 2002; v Scheuer 

& Mitchell, 2004) je na vzorcu 954000 učencev pokazala pozitivno povezavo med višjimi 

akademskimi dosežki in večjo fizično pripravljenostjo.  

Čeprav je več raziskav po svetu pokazalo enake zaključke, avtorici Scheuer in Mitchell (2004) 

menita, da ne moremo govoriti o neposredni vzročni korelaciji. Enake ugotovitve in mnenje imajo 

še nekateri drugi avtorji (Sallis, McKenzie, Klody, Lewis, Marshall, & Rosengard, 1999; Stead, & 

Nevill, 2010; Stevens, To, Stevenson, & Lochbaum, 2008; Trost, 2007). 

 

Športna aktivnost otroke usmerja tudi k drugim pomembnim vidikom zdravega življenja, kot so 

počitek, izogibanje slabim navadam, telesna higiena in zdrava prehrana … (Svetina, 1990). 

 

Ob redni telesni vadbi se življenje v primerjavi z neaktivno populacijo v povprečju podaljša za 

približno dve leti, predvsem pa je mogoče tudi v visoki starosti ohranjati vzdržljivost in mišično 

moč, kar omogoča samostojno življenje (Blinc, & Bresjanac, 2005). Saj telesna aktivnost vzdržuje 
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psihofizične in funkcionalne sposobnosti telesa ter posledično povečuje sposobnost samostojnega 

življenja v starosti, pomaga pri povečevanju samozavesti ter posredno vpliva na splošno družbeno 

blaginjo posameznika, družin in celotnega naroda. (Agita mundo, 2002) 

 

Socialno ekonomski status družine ima na športno aktivnost manjši vpliv prav zaradi športne 

vzgoje in dodatnih dejavnosti, ki jih ponuja šola (krožki, dnevi dejavnosti, šole v naravi) in okolica 

(igrišča) (Green, 2008).  

 

Športna vzgoja igra pomembno vlogo pri zagotavljanju javnega zdravja, saj doseže vso populacijo, 

vse otroke in jim omogoča kolikor toliko redno fizično aktivnost, znanja in spretnosti (Le Masurier, 

& Corbin, 2006). 

Fizična aktivnost naše življenje ne samo podaljšuje, ampak ga dela boljšega (Kretchmar, 2006; 

Matejek & Planinšec, 2010; Okorn, 2012). Kretchmar (2006) nadaljuje, da kvaliteta življenja, 

veselje do življenja in stvari, ki jih počnemo zdravi je vredno več kot zdravje samo po sebi. Ni 

vprašanje, da sta zdravje in sreča tesno povezana. Avtor poudarja tudi, da je zabava osnovni 

pomen dobro izpeljane športne vzgoje. Zdravje samo po sebi ni dovolj. Ljudje, ki imajo slabe 

motorične sposobnosti ali slabo kondicijo, tako zgubijo nekaj več kot le optimalno zdravje. Izgubijo 

navdušenje, radost, izgubijo svobodo. Zato je bolje kot le k dobremu zdravju strmeti k dobri 

kvaliteti življenja. Kvalitetna športna vzgoja mora zadovoljiti tudi take razloge, pravi avtor, in jih 

postaviti na prvo mesto. Shephard (brez letnice) pa dodaja, da je to mogoče doseči le z visoko 

kvaliteto izvedbe, še prej pa z natančnim načrtovanjem in upoštevanjem določil. Tu pride na vrsto 

učitelj. Usposobljen učitelj, ki s svojim delom pripomore k uresničevanju vseh pozitivnih vplivov 

športne vzgoje na učenca. 

 

 

 

 

4. KAKOVOST ŠPORTNE VZGOJE 
 

Kakovost je pojem, ki se je razširil na različna področja našega življenja in ga uporabljamo kot 

nekaj vsakdanjega in poznanega. Čeprav nam je pojem poznan, ga težko opredelimo in vsak si ga 

razlaga ter predstavlja po svoje. (Glasser, 1994a) 

 

Gibanje za kakovost se je iz industrije, poslovnih krogov in kasneje tudi zdravstva razširilo na 

druga področja delovanja in zlasti v devetdesetih letih zajelo tudi področje izobraževanja (Kump, 

1996). 

Mnogi avtorji (Townsend, 2008; MacBeath, 2006; Vanhoof, & Van Petegem, 2010; v Brejc, & 

Koren, 2011) poročajo, da številne mednarodne in nacionalne smernice, priporočila ter raziskave 

spodbujajo uvajanje pristopov h kakovosti v šolah in v vrtcih.  

Prizadevanja za kakovost v izobraževanju so prisotna že nekaj desetletij, v zadnjem desetletju pa 

se jim posveča večja pozornost, spreminjajo se pristopi in mehanizmi oziroma orodja za t. i. 

ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (Medveš, 2000; Barle Lakota, 2007). Razlog za to so 
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zunanji dejavniki, in sicer pritiski javnosti na izobraževanje (skrb v zvezi z delovanjem šol s strani 

vladnih organizacij, inšpekcije in javnosti), politični pritiski (npr. zmanjševanje javnih sredstev za 

izobraževanje) in ekonomski argumenti (povezava med izobraževalnimi stroški in gospodarsko 

uspešnostjo, predvsem v primerjavi z drugimi državami). (Kump, 1996; Brejc, & Koren, 2011) 

Na pedagoškem področju je več iniciativ, ki so usmerjene h kakovosti. Zelo znan je bil projekt 

Zavoda RS za šolstvo z naslovom Ogledalo, pa tudi projekt Šole za ravnatelje z naslovom Mreža 

učečih se šol in projekt CRP z naslovom Pojmovanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju ter možni 

dejavniki kakovosti v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, ki sta ga izvajali Filozofska fakulteta in 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Poseben projekt Modro oko – spoznaj, analiziraj, izboljšaj 

pa je vodilo tudi Ministrstvo RS za šolstvo in šport. V vseh projektih so kakovost razumeli kot 

kakovost posamezne šole, ki je ni mogoče zagotavljati od zunaj, ampak jo je nujno graditi od 

znotraj.  (Cencič, 2011)   

 

Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in raziskovanja pripomore h konkurenčnosti nacionalnih 

gospodarstev v svetovni tekmi, zato postaja problem kakovosti šolstva središčno vprašanje 

izobraževanja na vseh ravneh (od vrtca in osnovne šole do univerze). Kakovost je potrebno 

nenehno izboljševati in stopnjevati. (Lubšina Novak, 2004) 

 

Očitno torej ni več dovolj, da imajo šole in vrtci lastno prepričanje, da delajo dobro. Kakovost 

morajo znati pokazati in dokazati tudi navzven. O modelih in pristopih h kakovosti, ki naj bi bili za 

izobraževanje najprimernejši, je veliko raziskav in razprav, ki pokažejo na vso kompleksnost pojma 

kakovosti ter s tem povezane težave pri merjenju oz. ocenjevanju kakovosti na ravni 

izobraževalnih organizacij, učiteljev, oddelkov in učnega procesa. (Brejc, & Koren, 2011) 

 

 

 

4.1 OPREDELITEV KAKOVOSTI 
 

Kakovost je zelo ˝izmuzljiv˝ in težko opredeljiv pojem. To velja še zlasti za našo dobo, ki vse 

preveč prisega na količino in ne na merljivost vsega. Vsak od nas ima v sebi svoje merilo. Kaj je 

kvalitetno znanje, učenje in poučevanje? Ali imamo vsi, ki se s tem ukvarjamo, podobna ali različna 

pojmovanja? Ali se jih v celoti sploh zavedamo in jih soočamo? Avtorica meni, da preredko. 

(Marentič Požarnik, 1996) 

 

Pri opredelitvi izraza kakovost je moč ugotoviti, da ni enotne in splošno veljavne definicije, temveč 

se njena definicija sčasoma spreminja glede na spremembe v družbi. Veliko strokovnjakov se 

strinja, da je kakovost vedno relativna glede na interese, vrednote in prepričanja uporabnikov ter 

okoliščine, v katerih se obravnava. Različnim ljudem pomeni različne stvari, toda tudi za istega 

človeka ima lahko kakovost v različnih okoliščinah različne pomene. (Kos Kecojević, & Gaber, 

2011b) 
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Definiranje kvalitete ni enostavno, saj se srečujemo s subjektivno percepcijo tega pojma. 

»Kvaliteta je ohlapen, delikaten koncept, saj ima toliko pomenov … Mnogi jo občudujejo, mnogi si 

jo želijo, le redki pa jo imajo« (Pfeffer, & Coote, 1991; v Sallis, 2005). 

 

Izraz ˝qualitas˝ je prevod starogrške besede ˝ποιóτης˝, ki sta jo Platon in Aristotel uporabljala za 

poudarjanje bistvene lastnosti predmetov ali pojavov, lastnosti, ki označuje, kar predmeti ali pojavi 

v resnici so (Peters, 1980; Gabrijelčič, 1995).  

Zdaj izraz kakovost oz. kvaliteta pomeni odličnost oz. superiornost nečesa (Peters, 1980). 

 

Najpomembnejši vir zamisli za obvladovanje kakovosti je delo W. Edwardsa Deminga (brez 

letnice), čigar dognanja so uporabljali tako v podjetjih kot tudi v izobraževanju. Najbolj znana 

pojavna oblika gibanja za kakovost je t. i. celovito obvladovanje kakovosti (TQM) – Total Quality 

Management. Doseganje celovite in popolne kakovosti je le vizija (Edwards Deming, b.l.). Kakovost 

je namreč potrebno nenehno izboljševati in stopnjevati. (Lubšina Novak, 2004) 

Filozofija nenehnega izboljševanja daje procesom implementacije prednost pred doseganjem 

določenega stanja, zato je težko oceniti stopnjo učinkovitosti celovitega obvladovanja kakovosti oz. 

odličnosti. TQM daje celo poudarek ˝celovitemu vključevanju vseh zaposlenih˝ v vse procese v 

organizaciji. (Edwards Deming, b.l.) TQM je usmerjen v ljudi in temelji na ljudeh (Greenwood & 

Gaunt, 1994).   

 

Širše znana definicija Crosbyja (1989) vsebuje celovit pristop k obravnavanju kakovosti in 

poudarja, da je za kakovost pomembno pridobiti vsakega posameznika, da dela to, s čimer se 

strinja, in da to naredi prav že prvič. Pri tem je izpostavljena vloga zaposlenih, ki morajo imeti 

jasne cilje, znanje in vizijo ter morajo biti pri opravljanju dela zadovoljni, da lahko sledijo ciljem 

kakovosti. 

E. Sallis (2005) meni, da je kakovost dinamičen pojem in ima veliko pomenov. Zato je o njej vedno 

potrebna razprava, saj niti dva strokovnjaka ne prideta v razpravah do enakega zaključka, kaj je 

tisto, kar dela šolo dobro. 

Kljub temu da kakovost izobraževalnih organizacij ni enoznačno definirana, so si teoretiki, praktiki 

in udeleženci izobraževanja edini, da je temeljni in najpomembnejši namen izobraževanja na vseh 

ravneh kakovosten proces učenja in poučevanja ter dosežki (znanje) učencev (Brejc et al., 2008).  

S kritične perspektive je kakovost moč definirati kot kulturo nenehnega preverjanja stanja med 

tem, ko poslovni svet kakovost vidi predvsem v obliki izjemnih dosežkov, izstopajočega, kot nekaj 

kar izpolnjuje določen nabor kriterijev, odličnosti (Brejc et al., 2008). 

Pojmovanje kakovosti je kombinacija kakovosti v relativnem pomenu (zadovoljitev potreb in 

pričakovanj uporabnikov) ter absolutnem pomenu (doseganje ciljev zapisanih v uradnih 

dokumentih) (Milekšič, & Kos Kecojević, 2011).  

Po W. Glasserju (1995) je kakovost vse, kar delamo ali se naučimo in kar močno zadovoljuje eno 

ali več naših potreb. Iz te opredelitve sledi (Čagran, 1996), da je kakovostno tisto izobraževanje, ki 

učencem zadovoljuje potrebe, torej tisto izobraževanje, ki je zanje koristno in smiselno in povečuje 

kakovost njihovega življenja. 
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Poglejmo še nekatere definicije kakovosti: 

– Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994, 2014) kakovost opisuje kot nekaj, kar opredeljuje 

kaj glede na pozitivne lastnosti, kar opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti, 

značilnosti; kvaliteta. Kvaliteten pa pomeni tak, ki ima zaželeno lastnost; kakovost v precejšnji 

meri, dober (SSKJ, 2014). 

– Slovar Merriam Webster (Merriam-Webster Collegiate Dictionary, b.l.) definira kakovost kot 

stopnjo odličnosti, superiornost nečesa. 

– Oxfordov slovar (b.l.) kakovost definira kakovost kot standard nečesa, merjeno glede na druge 

stvari podobne vrste; stopnjo odličnosti nečesa. 

– Deming (1991; v Downey, Frase, & Peters, 1994) opredeljuje kakovost kot izpolnjevanje in 

preseganje strankinih potreb in pričakovanj ter neprestano izboljševanje le-tega. 

– Feigenbaum (1991; v Downey, Frase, & Peters, 1994) meni, da je kakovost tisto, kar stranka 

pravi, da je. 

– Juran (1974; v Downey, Frase, & Peters, 1994) definira kakovost kot nekaj, kar je pripravno, 

primerno za uporabo – ali to ustreza stranki? 

– Ameriško združenje za kontrolo kakovosti (Johnson & Winchell, 1990; v Downey, Frase, & 

Peters, 1994) je navedlo, da je kakovost skupek  posebnosti in karakteristik proizvoda ali 

storitve, ki se nanašajo na njegovo sposobnost, da izpolnijo neposredno ali posredno izražene 

potrebe. 

– Sashkin in Kiser (1991; v Downey, Frase, & Peters, 1994) sta opozorila, da morajo biti 

prizadevanja, da zadovoljujejo potrebe strank, stalna, saj se potrebe strank in želje s časom 

spreminjajo. 

– Carolyn J. Downey (1994; v Downey, Frase, & Peters, 1994) pa v svojem delu Quality fit 

framework pravi, da je kakovost izpolnjevanje, preseganje in ˝navduševanje˝  strankinih 

potreb in pričakovanj s spoznanjem, da se bodo te potrebe in želje tekom časa spremenile. 

– Kano (Lillrank & Kano, 1989; v Downey, Frase, & Peters, 1994), japonski profesor, pa je 

ustvaril idejo o privlačnosti kakovosti. Po njegovem mnenju je kakovost definirana z občutkoma 

pričakovanja in pozitivne vznemirjenosti. Ko zadovoljimo potrebe nekoga nad njegovimi 

pričakovanji, ta oseba temu doda občutek vznemirjenosti, kar ima na sam proces ogromen 

pomnoževalni učinek. Koliko naših učencev je vznemirjenih oz. navdušenih nad tem, da so v 

naši šoli? Koliko jih pri učenju izkusi veselje? Kaj pa zaposleni v šolah? Ali oni občutijo 

vznemirjenje in veselje pri svojem delu? 

 

(Pirsig, 2005) takole razmišlja o kakovosti: »Kvaliteta … vemo, kaj je to in vendar – ne vemo … 

Očitno so ene stvari boljše od drugih – ampak v čem je tisto ˝boljše˝? … Tako se brez konca 

vrtimo v krogu in nikjer ne najdemo oporišča. Kaj za vraga je kvaliteta? Kaj je to?« Nato Pirsig 

poudari naslednje:  

 Kakovosti v svojem ˝absolutu˝ ne moremo opredeliti. Opredelimo jo lahko le posredno. 

Pomeni, da bo vsakršna opredelitev (definicija) kakovosti, ki jo bomo postavili, lahko le delna, 

relativna. 

 Kakovost je točka, na kateri se srečata subjekt in objekt. Kakovost ni stvar. Kakovost je 

dogodek. 
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 Kazalnik kakovosti je orodje, je pot, ki jo imamo, da z njegovo pomočjo posredno pridemo v 

stik s samo vsebino – potencialom kakovosti. 

 Poudari pomen odnosa in procesa. Kakovost ni nekaj, kar nas čaka ob koncu opravljenega 

dela. Kakovost mora nastajati že v odnosu do dela, ki ga opravljamo. 

 S tem znova pokaže na vso težavnost opredeljevanja kakovosti, v nadaljevanju pa odpre 

vprašanje, ali je kakovost subjektivna stvar, ki biva le v opazovalcu. Kakovost vidimo različni 

ljudje različno, ker jo obravnavamo z različnimi nizi analogij. Ljudje različno pojmujemo 

kakovost – ne zato, ker bi se kakovost razlikovala, temveč zato, ker se ljudje razlikujejo po 

svojih izkušnjah. 

 V iskanju odgovora na to vprašanje opozori na dinamično in ne statično naravo znanstvene 

resnice, ko pravi: »Znanstvena resnica ni večna dogma, ampak časovna in količinska danost, ki 

jo je mogoče preučevati kot kakorkoli drugega.« Nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še 

boljše. (Pirsig, 2005) 

 

Harvey in Green (1993) sta v svoji klasifikaciji izluščila pet temeljnih konceptualizacij kakovosti, ki 

sta jih poimenovala: (1) kakovost kot izjemnost ali odličnost, (2) kakovost kot popolnost, (3) 

kakovost kot vrednost za denar, (4) kakovost kot ustreznost namenu in (5) kakovost kot 

transformacija. 

 

Kakovost Glasser (1995) opredeli z vidika dveh teorij: 

 Po teoriji S – R je kakovost vezana na zunanji nadzor in s tem na zunanje, pozitivne okrepitve, 

iz česar sledi, da je kakovostno izobraževanje tako, ki daje učencem tista znanja in 

sposobnosti, s katerimi zadostijo postavljenim zunanjim kriterijem uspešnosti in napredovanja. 

Kazalec kakovosti izobraževanja so torej vzgojno-izobraževalne storitve, ki jih sistematično 

beležimo in merimo na različne načine in z različnimi instrumenti. 

Da je v naši šoli prav ta definicija kakovosti izobraževanja močno prisotna, kažejo mnogi 

storilnostno naravnani ukrepi. 

 Po kontrolni teoriji je kakovost vezana na notranji, individualni nadzor zadovoljevanja 

individualnih potreb. »Kakovost je vse, kar delamo in se naučimo in kar močno zadovoljuje eno 

ali več naši temeljnih potreb.« Iz navedene definicije kakovosti pa sledi, da je kakovostno 

izobraževanje tisto, ki učencem zadovolji potrebe, torej izobraževanje, ki je za njih koristno in 

smiselno. »Večina šolskih zadolžitev je premalo kakovostnih, ker so nekoristne, to pa je 

osrednji razlog za nekakovostno izobraževanje, ki prežema naše šole.« Učencem je torej 

potrebno dati zanje ustrezne in uporabne zaposlitve, ki jih bodo prav zato, ker izvirajo iz 

njihovih potreb, pripravljeni izvajati kvalitetno. Iz tega pa sledi, da absolutne definicije za 

kakovostno izobraževanje ne moremo postaviti, saj je to »proces, v katerem učenec odkrije, da 

učenje povečuje kakovost njegovega življenja.« 

 

Zato Sallis (2005) opozarja, da kvaliteta vsebuje dva vidika: merjenje po specifikaciji (standardih) 

in zadovoljevanje uporabnikovih potreb. Slednje ugotavljata tudi Greenwood in Gaunt (1994). 

Glasser (1994a) pa dodaja, da je kvaliteta vse, kar izkusimo, kar dosledno zadovoljuje eno ali več 
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naših potreb (preživetje, ljubezen in pripadnost, moč, svobodo in zabavo), ki so vgrajene v našo 

genetsko strukturo. Kakovost je mogoče doseči le s sodelovanjem, skladnostjo in spoštovanjem.  

 

Prizadevanje za kakovost se raje kot na produkt osredotoča na sam proces (Downey, Frase, & 

Peters, 1994). Proces je pomembnejši od izdelka (Glasser, 1994a) 

 

 

ODLIČNOST 

Začetke zavzemanja za odličnost pripisujejo v glavnem Petersovi in Watermanovi knjigi In Search 

of Excellence (Peters, & Waterman, 2009). Avtorja poudarjata pomembnost procesov in odnosov 

ter posebej opozarjata na dinamičnost postopkov ponovnega preverjanja in refleksije ter 

razmišljanj pri prepoznavanju najustreznejših strategij. Odličnost je edina možnost za uspeh in 

razvoj. 

Caldwell in Spinks (Caldwell, & Spinks, 1992) sta razvila pristop, ki vpeljuje koncept odličnosti v 

šolski menedžment. Trdita, da vrsto paradigem, ki jih označujejo izrazi kakovost, uspešnost, 

pravičnost, učinkovitost, skrb in spodbujanje, najbolje ponazarja naslednja enačba: odličnost = 

kakovost + učinkovitost + uspešnost + pravičnost + spodbujanje. 

 

Pojem kakovosti želimo po vsebini nadgraditi s pojmom odličnosti. Odličnost pomeni nekaj, kar ima 

veliko vrednost, maksimalno kakovost, nekaj vrhunskega, izjemnega, veličastnega, 

nadnormalnega, skratka nekaj, kar je prikazano s presežnikom. Pomeni tudi, da moramo osnovne 

stvari delati bolje in to neprestano, skozi dolgo časovno obdobje, zato je tudi osnovno miselno 

izhodišče in hkrati cilj odličnosti prav stopnjevanje. (Gabrijelčič, 1995) 

Odličnost temelji predvsem na načelu ”več in boljše”, kar se kaže v izboljševanju 

medsebojnega sodelovanja, povezovanja, usklajevanja in prilagajanja zlasti na organizacijskem ter 

inovativnem področju. ˝Več˝, ki je samo količinsko stopnjevanje, moramo torej dopolniti še s 

kakovostnim stopnjevanjem, ki ga predstavlja beseda ˝boljše˝. Iz tega sledi, da je odličnost zadnja 

faza v procesu človekovega stremljenja po vedno boljšem: rast,  razvoj, napredek,  kakovost, 

odličnost oz. da je kakovost le potrebni, vendar ne tudi zadostni cilj (le izhodišče) v postopku 

zagotavljanja odličnosti. (Gabrijelčič, 1995) 

Odličnost se torej pojavlja v povezavi s kakovostjo. Povezanost med kakovostjo in odličnostjo je 

razvidna v tem, da se vizija odličnosti vpenja še v dimenzijo časa. S pomočjo nenehnega 

izpopolnjevanja znanja lahko v določenem času prehajamo od začetnih do vedno višjih ravni 

kakovosti. V primeru šol pa lahko pojem odličnosti razumemo tudi širše, in sicer kot proces, ki se iz 

glav učiteljev in ostalih delavcev ”seli” v glave učencev. (Gabrijelčič, 1995) 
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4.2 RAZLOGI ZA UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE 
KAKOVOSTI 

 

Kakovost vzgoje in izobraževanja je, poleg avtonomije, pravičnosti ter človekovih pravic in 

dolžnosti, navedeno kot eno izmed štirih splošnih načel. (Bela knjiga, 2011) 

Pri zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja je z vidika posameznika pomembno izpostaviti 

tudi njegovo pravico do kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa, torej do pouka, 

vključujoč vzgojo, ki mu zagotavlja možnost pridobiti kakovostno znanje in izobrazbo ter razvijanje 

sposobnosti za vseživljenjsko učenje. Kakovosten šolski sistem mora pri pouku, pri izvajanju 

dejavnosti in pri odnosu do otrok oziroma učencev upoštevati tudi njihove temeljne potrebe, kot so 

potreba po varnosti, sprejetosti, sodelovanju, samospoštovanju itd. Obenem mora spoštovati in 

izhajati iz kulturno-zgodovinskih tradicij, na katerih temelji ta država, in upoštevati njeno 

umeščenost v evropsko družbeno, kulturno in politično okolje. (Bela knjiga, 2011) 

 

 Bela knjiga (2011) opredeljuje tudi splošne cilje: 

– Zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v institucijah predšolske vzgoje, 

osnovnošolskega izobraževanja, gimnazijskega in poklicnega ter srednjega strokovnega 

izobraževanja in izobraževanja odraslih: 

 s kakovostno usposobljenimi strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, 

 z ustreznimi prostorskimi pogoji, 

 z ustreznimi finančnimi vlaganji, 

 z zagotavljanjem avtonomije vzgojno-izobraževalnih institucij, 

 z zagotavljanjem strokovne avtonomije strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

 z upoštevanjem sodobnih spoznanj o vzgoji in izobraževanju (poučevanju in učenju), 

 z zagotavljanjem pluralnosti in enakovrednosti vseh znanstvenih disciplin in 

    z dopolnjevanjem mreže javnih vzgojno-izobraževalnih institucij z zasebnimi na vseh ravneh 

vzgojno-izobraževalnega sistema.  

– Zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje spodbud 

za optimalni razvoj posameznika. 

– Doseganje kakovostne splošne izobrazbe, široke razgledanosti, poklicne usposobljenosti in 

znanja, ki je primerljivo z znanjem v državah, ki dosegajo najvišje rezultate na mednarodnih 

tekmovanjih. 

– Razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje, stalni osebni in strokovni razvoj.  

 

Zagotavljanje kakovosti poučevanja in delovanja sodobne šole zahteva od učiteljev usposobljenost 

za raziskovanje lastne pedagoške prakse (Krek, Hodnik Čadež, Vogrinc, Sicherl Kafol, Devjak, & 

Štemberger, 2008). Pri predlaganem dograjevanju je namreč velik poudarek na refleksiji o lastnem 

delu, dosežkih in šibkih straneh (Kos Kecojević, & Gaber, 2011b).  

Premik  od usposobljenosti h kvaliteti pa omogoča samovrednotenje (Glasser, 1994a). Ali kot pravi 

Zgaga (2000; v Brejc et al., 2008 ), postaja prav samoevalvacija šol »eden od ključnih dejavnikov 

pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnega procesa«.  
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Proces evalvacije in njeni rezultati naj bi postali bistven element institucionalnega razvoja in 

sposobnosti za spreminjanje (Kump, 1996). Dobra evalvacija pa ima pozitiven namen, natančno 

določene cilje in indikatorje (Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000). 

Del zagotavljanja kakovosti ostaja tudi inšpekcija kot klasični moment mehanizmov nadzora. 

Opravljala naj bi naloge, ki jih opravlja tudi danes, in naj ne bi širila pristojnosti zunaj nadzora nad 

spoštovanjem predpisov – še posebej ne na področje ugotavljanja kakovosti procesa vzgoje in 

izobraževanja. (Kos Kecojević, & Gaber, 2011b) 

 

Sisteme kakovosti lahko hierarhično razvrstimo v nekaj skupin: 

 inšpekcija, 

 kontrola kakovosti (quality control), 

 zagotavljanje kakovosti (TQM – total quality management) (Sallis, 2005). 

Inšpekcija je najstarejši način kontrole kakovosti, ki je usmerjen v odkrivanje in odpravo 

pomanjkljivosti ali slabosti. Na področju šolstva se to izraža kot odkrivanje pomanjkljivosti od 

˝zunaj˝ v obliki inšpekcije ali od ˝znotraj˝ kot pregledovanje − npr. hospitacija ravnatelja. Čeprav 

je sistem inšpekcije najstarejši, je še vedno prisoten tudi v šolski praksi. 

Kontrola kakovosti je enaka inšpekciji, če se izvaja od ˝zunaj˝, lahko pa se izvaja kot notranja 

kontrola ali notranja inšpekcija. Njena glavna naloga je najti in popraviti napako ali pomanjkljivost 

Zagotavljanje kakovosti je razvijanje sistema kakovosti, ki temelji na preprečevanju pomanjkljivosti 

ali napak. Skrb za kakovost ni več v rokah le nekaterih (inšpektorjev ali ravnatelja), ampak 

vključuje odgovornost vseh zaposlenih, da se preprečuje pomanjkljivosti. 

Najvišja stopnja pa je celovito obvladanje kakovosti (TQM), ki temelji na stalnem – kontinuiranem 

izboljševanju. Vključuje tako zagotavljanje kakovosti kot tudi njeno razširjanje in razvijanje. 

Temelji na novi kulturi medsebojnih odnosov, ki naj teži k stalnemu izboljševanju s ciljem 

zadovoljevanja potreb, želja in tudi pričakovanj različnih uporabnikov. 

 

Razmišljanje o kvaliteti šole zahteva določeno distanco, saj nekdo, ki je do vratu vsakodnevno 

obremenjen z določenimi deli, včasih težko svoja ravnanja vidi iz drugačne perspektive, od zunaj. 

Mogoče v vsem svojem hitenju nehote spregleda tudi svoje napake.  

Zelo pomembno je tudi kdaj, kje in kako se tega lotimo, sicer na zaposlene to ne bo imelo pravega 

učinka ali pa bo le-ta obraten. (Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000). 

 

Schratz, Iby in Radnitzky (2000) pravijo, da je razvoj kvalitete v šoli cikličen proces (iniciativa 

Q.I.S. – Qualität in Schulen, 1999). Izpostavljajo 5 področij kvalitete:  

 poučevanje in učenje, 

 življenjski prostor razreda in šole, 

 partnerstvo šol in druge zunanje povezave s šolo, 

 vodstvo šole, 

 profesionalnost in osebna rast. 
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Izobraževalna politika mora obravnavati vprašanje kakovosti šolskega izobraževanja ob 

upoštevanju treh vidikov (Amagi, 1996): 

1. Dvig kakovosti učiteljev: z ustrezno ravnijo izobraževanja, strokovno izpopolnjevanje, 

delovne razmere učiteljev, učiteljske plače … 

2. Načrtovanje in razvoj vzgojno-izobraževalnih programov in z njimi povezanih nalog: izvajati 

jih morajo ustrezne strokovne skupine. 

3. Izboljšanje upravljanja šol: ustrezne voditeljske sposobnosti ravnatelja, dejavno 

sodelovanje učiteljev v upravljanje šole. 

 

Vendar kakovost se ne zgodi sama po sebi, treba jo je načrtovati (Sallis, 2005). Proces 

izboljševanja kakovosti ne sme biti trenutnega značaja, ampak je to stalni kontinuirani proces. 

Takšno miselnost je potrebno prevzeti v svojo filozofijo. (Žnidaršič, Seražin & Polak, 1990) 

 

Crosby (1989) meni, da zagotavljanje kakovosti pomeni, da pripravijo ljudi do tega, da bolje 

opravljajo vse tiste koristne stvari, ki bi jih morali opraviti v vsakem primeru in to najbolje že prvič. 

Vsakega posameznika je treba pridobiti, tako da se bo strinjal z opravljanjem svojega dela in imel 

interes za to.  

Veliko vprašanje pa je, kakšna je splošna pripravljenost za več dela, kar izboljševanje kakovosti 

zahteva  v vsakem primeru. Ljudje morajo postati bolj kritični do svojega dela, do preteklega 

ravnanja, pripravljeni morajo biti tvegati, se s svojim delom bolj izpostaviti, pripravljeni morajo biti 

na več medsebojnega sodelovanja, kar pa vse pomeni dodatno delo. (Bečaj, 1996) 

Že Kant (v Možina, 2010) je namreč vedel, da se človek kot naravno in umno bitje v 

vsakodnevnem življenju ne ravna zgolj po umnih načelih, ampak predvsem po biološkem načelu 

ugodja. To se pri opevani kritičnosti in moralni odgovornosti kaže tako, da se posameznik rajši kot 

na naporno ˝vrtanje˝ po zankah umnih načel opre na preverjene zunanje avtoritete cerkve, države 

in moralnih navad. Ali drugače povedano, že Kant je vedel, da je avtonomno odločanje naporno 

početje in ga zmorejo le redki posamezniki z močno voljo. 

V tem precepu se mora po Kantu avtonomni posameznik ravnati tako, da se ne upira skupni 

(dogovorjeni) družbeni avtoriteti, hkrati pa ne sme popustiti v svojem notranjem prepričanju. Če si 

na tem mestu predstavljamo učitelja kot državnega uslužbenca, se ˝kantovsko vprašanje˝ glasi 

takole: »Kaj naj stori učitelj, ki mu strokovno znanje in osebna filozofija ali pa drugih vest veleva 

ravnati na en način, delodajalec pa ga sili k drugačni rešitvi?« (Možina, 2010) 

John M. Keynes  (v Gabrijelčič, 1995) je dejal, da »težava ni v sprejemanju novih idej, ampak v 

opuščanju starih, ki so zabetonirane v vsakem kotičku našega duha«. Človek namreč težko izstopi 

iz udobnosti v okviru poznanega. 

Tudi majhne spremembe v delovanju učitelja lahko prinesejo pozitivne rezultate oz. spremembe 

tudi pri učencih. Mies van der Rohe je pomembnost majhnih sprememb izrazil takole: »Bog je v 

majhnih spremembah oz. detajlih.« (v Gabrijelčič, 1995) Že če samo razmišljaš o teh stvareh, je že 

s tem precej narejenega, še dodajajo Schratz, Iby in Radnitzky (2000).   

John M. Keynes  (v Gabrijelčič, 1995) je dejal, da »težava ni v sprejemanju novih idej, ampak v 

opuščanju starih, ki so zabetonirane v vsakem kotičku našega duha«. Glasser (1994a) dodaja, da 

je najtežje sprejeti odgovornost, da se spremenimo. Lažje se je pritoževati. Pravi pa tudi (Glasser, 
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1994b), da je delo najtežje takrat, ko se odpoveš lastnemu prepričanju. In poskusiš nekaj izven 

poznanih in zato varnih okvirov – nekaj novega, drugačnega. 

Zato lahko srečamo tudi tako opredelitev kakovosti, da kakovost ne pomeni vedno delati stvari 

boljše, ampak tudi delati stvari drugače (Hafner, 1994; v Cencič, 2011).  

 

Celovito obvladovanje kakovosti daje tudi velik poudarek izobraževanju za kakovost. 

Uveljavlja se tudi zahteva, da naj bi ljudje čim več vedeli o delu, ki ga opravljajo. Strokovnost oz. 

profesionalizem je pomembna sestavina uspeha pri zagotavljanju kakovosti. (Sallis, 2005) 

R. Kroflič (2002) je prepričan tudi, da strokovno znanje povečuje učiteljevo zmožnost 

avtonomnega odločanja. 

 

Če to prenesemo v vzgojno-izobraževalne institucije, se mora v njih izoblikovati taka kultura, v 

kateri je kakovost vrednota – za vodilne delavce in s tem tudi za vse zaposlene. Spremeniti se 

mora tudi pogled na ˝hierarhijo˝ v vzgojno-izobraževalnih institucijah. Na najpomembnejšem 

mestu, na vrhu, niso vodilni, ampak učenci ali primarni zunanji uporabniki, nato učitelji in strokovni 

delavci na šoli ali notranji uporabniki in na zadnjem mestu vodstvo institucije. Vodstvo mora 

podpirati glavne dejavnosti učencev (učenje) in učiteljev (poučevanje), ne pa jih kontrolirati (Sallis, 

2005).  Kajti samo zadovoljstvo vseh notranjih uporabnikov (učiteljev) lahko vodi v zadovoljstvo 

končnih (zunanjih) uporabnikov storitev (učencev) (Milekšič, 1999). Občutiti zadovoljstvo pri delu 

je peti pogoj kakovosti. (Glasser, 1994a) 

 

Gibanje h kakovosti ne smemo razumeti kot končni cilj. Kakovost je potrebno razumeti kot 

potrebni, vendar tudi ne zadostni cilj – torej samo kot izhodišče za odličnost. Odličen je torej tisti, 

ki zna stopnjevati svoje kakovostne izdelke in storitve. S pomočjo nenehnega izpopolnjevanja 

znanja lahko v določenem času prehajamo od začetnih do vedno višjih ravni kakovosti. 

(Gabrijelčič, 1995) 

Stopnja učenja, izobraževanja in vzgoje mora biti večja od stopnje sprememb. S proučevanjem 

odličnosti je zelo tesno povezano tudi nenehno učenje, izobraževanje in vzgoja. Stalne spremembe 

namreč zahtevajo tudi neprekinjeno poglabljanje in večanje obstoječega znanja v vseh združbah. 

Rečemo lahko, da je obstoječe znanje hitro hlapljiva tekočina, zato ga je potrebno vedno znova 

dopolnjevati, prilagajati in obnavljati. K temu je potrebno delavce redno vzpodbujati. (Gabrijelčič, 

1995) 

 

Ishikawa (1989) opozarja, da se obvladovanje kakovosti začne z izobraževanjem in konča z 

izobraževanjem. Stalno se morajo izobraževati vsi – od direktorja do delavca na traku. Kakovost 

mora biti vgrajena v vsak načrt in v vsak proces. S kontrolo pa kakovosti ne moremo ustvariti. 

Meni tudi, da se ljudi lahko izobražuje, toda ljudje morajo imeti tudi možnost pridobljeno znanje 

uporabiti.  

 

Za ugotavljanje celotnih posledic uporabe določene strategije za izboljšanje kvalitete dela pa je 

potrebno nekaj let (Downey, Frase, & Peters, 1994), saj moramo kvaliteto razumeti kot nekaj, kar 

je potrebno neprestano razvijati (Schratz, Iby, & Radnitzky, 2000). 
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Namen in struktura sama ne zmoreta izboljšati kvalitete sistema, če med ljudmi ne obstajajo 

dinamični medsebojni odnosi. Vsi sodelujoči morajo sodelovati kot ekipa in biti soodvisni drug od 

drugega. Zagotavljanje, da si vsi zaposleni delijo enake vrednote in prepričanja, povečuje trajnost 

namena in vizije organizacije. Kako se zaposlene ceni in kako njihova motivacija vpliva na njihovo 

produktivnost. Ukvarjanje z napakami oz. s samim reševanjem problema in ne iskanjem krivca 

povečuje verjetnost  večjih dosežkov pri vseh. (Downey, Frase, & Peters, 1994) 

 

Kakovost je značilnost, ki spreminja razvoj človeštva, ga motivira in tudi pogojuje (Andrejčič, 

1996). Dvig kvalitete prinaša učiteljevemu delu več smisla in veča poklicno zadovoljstvo. Pri 

učencih se veča motiviranost za delo, veselje in občutek samozavesti. (Schratz, Iby, & Radnitzky, 

2000) 

Crosby (1989) poudari tudi pomembnost sodelovanja vseh zaposlenih, ki morajo imeti določena 

znanja in jasne cilje in biti pri opravljanju svojega dela zadovoljni, kajti le tako lahko sledijo ciljem 

zagotavljanja kakovosti. 

Neločljiva povezava med zadovoljstvom in kvaliteto. Če zaznavamo višjo kvaliteto, smo zadovoljni. 

(Logaj, Trnavčevič, Snoj, Biloslavo, & Kamšek, 2006) 

 

Ko razpravljamo o kakovosti, razpravljamo o ljudeh, pravi  Crosby (1989). Ključni dejavnik pri 

spreminjanju kot iskanju poti k odličnosti pa je seveda človek in njegovo zavedanje. To sta lepo 

dejala Robert E. Quinn in Gretchen M. Spreltzer (1991; v Gabrijelčič, 1995): »Globoka sprememba 

se prične pri sebi.« Kajti spreminjanje je iskanje priložnosti za odličnost. 

 

 

 

4.3 KAKOVOSTNA ŠOLA 
 

V sodobnem svetu je vedno bolj izrazit trend h kvaliteti. Ob vpisu v šolo na različnih stopnjah 

šolanja se uporabniki (starši, učenci) pogosto pogovarjajo o tem, katera šola je dobra in zakaj. 

Tudi izvajalci vzgojno-izobraževalnih storitev pogosto primerjajo svoje rezultate na eksternih testih 

znanja in ugotavljajo, kako so ˝dobri˝. Pojem kvalitetne šole je v vsakdanjih pogovorih pogosto 

izenačen s pojmom dobre šole. Ob tem pa so kriteriji, po katerih merimo kvaliteto posameznih šol, 

različni, še bolj pa je različno pojmovanje kvalitete oz. njeno definiranje. (Trnavčevič, 1996) 

»Današnja šola hoče še več, kot le dajati in zadovoljevati; buditi hoče v učencu lakoto in občuteno 

potrebo po novem spoznavanju in doživljanju, tako da bo učenec sam iskal hrane v šoli in ob 

kulturnih dobrinah.« (Gogala, 2005) Šola ni kvalitetna, dokler vsi učenci ne naredijo vsaj nekaj 

kvalitetnega dela (Glasser, 1994a).  

 

Manjvrednost vzgojnih predmetov opaža tudi Glasser (1994a), ki pravi, da  je večina ljudi 

prepričana, da je znanje matematike in zgodovine, čeprav je šibko, več vredno kot poznavanje 

umetnosti. In športa, bi dodali mi. 

Kvalitetna šola namreč ne razlikuje med pomembnostjo ključnih in vzgojnih predmetov, poudarek 

je na kakovostnem delu ne glede na predmet (Glasser, 1994a).  
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Sallis (2005) navaja štiri razloge za vpeljevanje kvalitete v šole: strokovni razlogi, družbeni razlogi,  

tekmovalni razlogi (konkurenca) in preživetje. 

Cilj kvalitetne šole je prepričati učence, učitelje, starše in ostale, da šola pripomore k večji 

kakovosti v njihovem življenju (Glasser, 1994a).  

 

Da lahko šola postane dobra šola, se mora ravnatelj odločiti za novi sistem neprisilnega vodenja in 

prepričati učitelje, da je to njihova odločitev. Naslednji korak je, da se učitelji otresejo prisiljevanja 

in pokažejo učencem, da se v razredu odvija nekaj novega in boljšega. Oba koraka sta težka, v 

praksi pa imajo ravnatelji lažje delo od učiteljev. (Glasser, 1994a) 

Glasser (1994a) navaja 6 pogojev, ki omogočajo kakovostno delo v šoli:  

1. Razredna klima mora biti spodbudna in topla. Prijateljski odnos mora obstajati med učitelji in 

učenci, med učenci samimi, med učitelji in vodstvom šole. Zaupanje je osnovni pogoj. Brez 

tega prepričanja se ne bo nihče trudil, da opravi dobro delo. V kvalitetni šoli ne sme nihče pod 

nobenim pogojem drugega prisiljevati. 

2. Od učencev bi morali zahtevati, da delajo le uporabne stvari.  Kajti kvalitetno delo je vedno 

uporabno, smiselno delo. 

3. Učence moramo vedno spodbujati, da dajejo od sebe najboljše. Za kvaliteto sta potrebna čas 

in določen napor. 

4. Učenci morajo oceniti lastno delo in ga izboljšati. Še tako kvalitetno delo ni statično. Kot pravi 

Deming, lahko kakovost skoraj vedno izboljšamo. Šola mora poudarjati, da je kakovost pred 

kvantiteto.  

5. Kakovostno delo vedno pomaga k dobremu počutju. Kvalitetno delo vedno omogoča, da se vsi, 

ki so ga opravili, dobro počutijo. Ta prijetni občutek (zadovoljitev potrebe) je fiziološki vzrok, 

da težimo h kakovosti, ki je cilj kvalitetne šole. 

6. Kakovostno delo ni nikoli destruktivno. 

 

Šole so torej ustanove, kjer je človeški faktor izrazit. Hkrati pa so šole tudi institucije, ki so 

izpostavljene vedno novim zahtevam in pričakovanjem uporabnikov izobraževanih storitev, torej 

trga, obenem pa izpolnjujejo tudi zahteve ustanovitelja in s svojimi cilji in z notranjimi standardi 

težijo k izboljševanju kvalitete oz. doseganju notranjih standardov. Šole preko strokovnih aktivov in 

timov poskušajo izboljšati kvaliteto svojega dela. Potrebno je opozoriti, da je TQM filozofija celotne 

šole, je miselnost šole, kjer odgovornost nosijo vsi in zato zahteva čas. (Sallis, 2005) 

 

 

 

4.4 KAKOVOSTNO ZNANJE 
 

Osnovni namen šolanja je zagotovo pridobivanje kakovostnega znanja. Vprašanje pa je, kako 

opredeliti kakovostno znanje oz. po katerih didaktičnih poteh priti do kakovostnega znanja. 

Kaj je kvalitetno znanje? 

Na to vprašanje najbrž ne bi dobili enoznačnega odgovora niti od psihologov, pedagogov niti od 

učiteljev. Največkrat gredo odgovori v smeri Bloomove klasifikacije ciljev in se kot kvalitetno znanje 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
31 

 

predstavlja tisto, ki je povezano z ˝višjimi˝ cilji. To so: razumevanje, uporaba, analiza, sinteza in 

vrednotenje ali evalvacija.  

 

Zelo pogosto se odgovor nanaša na uporabnost znanja: kvalitetno znanje je tisto, ki ga je 

posameznik sposoben tudi uporabiti (Razdevšek Pučko, 1996). 

S kvaliteto znanja se povezuje tudi trajnost znanja: kvalitetno znanje je trajnejše, pri čemer iz 

psihologije spomina vemo, da imajo višje oblike učenja tudi višjo retencijsko vrednost, kar pomeni, 

da je trajnost znanja v resnici že ˝posledica˝ bolj kvalitetnih oblik učenja (Razdevšek Pučko, 

1996). Izolirani podatki ali podatki, ki se jih učenec uči brez razumevanja, namreč zelo hitro 

˝izpuhtijo˝ iz spomina, ker jih učenec ni mogel umestiti v mrežo pojmov. Znanje ni uporabno, ker 

ni bila dosežena raven generalizacije. Shephard (1992; v Gipps, 1994) poudarja, da »šele 

razumevanje naredi znanje tudi uporabno, saj je poznavanje pomena, ciljev in uporaba že sestavni 

del procesa razumevanja.« 

 

Entwistle (1992; v Gipps, 1994) pripisuje globokemu učenju nekatere značilnosti, ki bi jih lahko 

obravnavali tudi kot značilnosti kvalitetnega učenja in znanja: 

 težnja po razumevanju, 

 interakcija in kritični dialog z vsebino,  

 povezovanje idej z dosedanjim znanjem in izkušnjami, 

 uporaba organizacijskih principov za integracijo idej, 

 povezovanje vzrokov in posledic, 

 preverjanje logike argumentov. 

 

V skupino kognitivnih pojmovanj učenja sodi tudi poudarjanje metakognitivnih procesov 

(zavedanje, nadzorovanje, usmerjanje in spreminjanje lastnih kognitivnih procesov), kjer 

posameznik razmišlja o svojem mišljenju, o načinu učenja, se sprašuje o smiselnosti in ciljih 

učenja, išče povezave, kontrolira stopnjo razumevanja in povezovanja s predhodnimi izkušnjami, 

kar vse lahko prav tako uvrstimo v opis ˝kvalitetnega učenja˝.  Kognitivno pojmovanje poudarja 

tudi fleksibilnost učenja, kjer ni toliko pomembno specifično predznanje kot poznavanje strategij, s 

katerimi lahko do znanja pridemo. (Razdevšek Pučko, 1996) 

Tudi konstruktivistično pojmovanje učenja in poučevanja poudarja postopke, ki vodijo h 

kvalitetnemu znanju, poudarjeno je zlasti odkrivanje in raziskovanje ter skupno (učitelj skupaj z 

učenci) načrtovanje učnih situacij, veliko samostojnega dela učencev, vendar ne v obliki učnih 

lističev, ampak v obliki izvajanja različnih dejavnosti, ki aktivirajo čim večje število učenčevih čutov 

ter spodbujajo različne  kognitivne sposobnosti in spretnosti (učenci načrtujejo poskuse, 

napovedujejo izide, jih izvajajo, opazujejo, merijo, primerjajo rezultate …) in s tem spodbujajo 

sinergično delovanje obeh možganskih hemisfer. (Razdevšek Pučko, 1996) 

 

Od tega, kaj pojmujemo pod pojmom kvalitetno znanje, je odvisno tudi, kako bomo načrtovali, 

izvajali, spremljali, merili in evalvirali procese učenja ter tudi to, kako bomo načrtovali in evalvirali 

dejavnosti, ki naj bi pospeševale oz. spodbujale proces poučevanja, tako da bo pomembno 

prispevalo k doseganju cilja – kvalitetnega znanja (Bezić, 1996). 
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B. Marentič Požarnik v prispevku Učitelji in prenova osnovne šole (1991, str. 44−56; v Bezić, 1996) 

izpostavlja, da je znanje vsekakor glavni cilj šole, da pa ga različne koncepcije osnovne šole 

opredeljujejo zelo različno oz. v njem poudarjajo različne prvine. Požarnikova v istem delu (str. 50) 

razmišlja, da je kvalitetno sodobno zanje dinamično, aktivno, kritično in celovito, v njem so 

povezana teoretična znanja s praktičnimi. Poudarja tudi dejstvo vrednostne obarvanosti vsakega 

znanja.  

 

 

 

4.5 KAKOVOST UČNEGA PROCESA 
 

Poučevanje je kompleksen proces, ki vključuje serijo aktivnosti in katerega kvaliteta je odvisna od 

primerne prilagoditve učiteljevih sposobnosti določenim učencem, kontekstom in okoliščinam. 

Poleg družbe se je spremenilo tudi vedenje učiteljev in učencev. Kvaliteta poučevanja je odvisna 

od  učiteljevega nenehnega izobraževanja, učenja, vedenja učencev in pričakovanja učiteljevih 

sprememb. Velika motivacija za učitelje je, da naredijo spremembo v življenju učencev, ki jih 

poučujejo. (Day, 1999) 

 

Laevers (1994) opredeljuje tri kriterije kvalitetnega poučevanja. Prvi predstavlja razred kot okolico, 

učiteljev stil poučevanja, vsebino poučevanega, metode poučevanja, razmerje učitelj – učenec, 

mnenje učiteljev in stopnjo njihove izkušenosti. Drugi predstavlja merjenje učinka poučevanja. 

Tretji se nanaša na aktivnost učencev znotraj izobraževalnega procesa. 

Kakovostno poučevanje zahteva natančno načrtovanje (učnih gradiv, metod in oblik dela, vsebine, 

obsega, vpliva udeležencev, ugotavljanja potreb, poznavanje prejšnjega znanja/izkušenj) 

(Klemenčič, Možina, & Vilič Klenovšek, 2003).  

 

Kvalitetna športna vzgoja vsem posameznikom omogoča sodelovanje in uživanje v športni vzgoji in 

športu, medtem ko izboljšujejo svoje sposobnosti in izboljšujejo zdravje. Kot rezultat se torej 

pričakuje razvoj učencev, ki imajo radi šport, razumejo, da sta šport in športna vzgoja pomemben 

del zdravega načina življenja, da imajo spretnosti in uživajo v športni vzgoji in športu nasploh. 

Veliko idealističnih rezultatov se pričakuje, vendar je kaj malo povedanega o procesih, s katerimi bi 

tako kvaliteto dosegli. (Green, 2008) 

 

Študija (Starc, & Strel, 2012) kaže, da učiteljeve večje kompetence in načrtovanje učnih ur 

pozitivno prispevajo k boljšim motoričnim sposobnostim večine otrok, manj pa k njihovi telesni 

kompoziciji. Športni pedagogi so bili v primerjavi z razrednimi učitelji bolj učinkoviti kljub enakim 

pogojem dela, enakim ciljem in podobnemu številu učencev.  

Kvaliteta športne vzgoje je odvisna od petih dejavnikov: dodeljenega časa, dosegljivih prostorov in 

opreme, vsebin učnega načrta, števila otrok na učitelja in učiteljevih kompetenc. Menita, da sta 

učni načrt in njegova kvalitetna izvedba dejavnika, ki najbolj določata učinke športne vzgoje. 

(Starc, & Strel, 2012) 
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Uveljavilo se je spoznanje, da kakovost produkta ni odvisna le od procesa, ampak da je kakovost 

produkta rezultat (vrh ledene gore) vseh aktivnosti v instituciji. Kakovost rezultata je le vidni del, ki 

pa je odvisen od politike in strategije institucije, sistema in organizacije zagotavljanja kakovosti, 

ustrezne kadrovske politike, kulture zaposlenih ipd. (Žnidaršič, Seražin & Polak, 1990).  

Tako kot zadovoljen učenec gotovo tudi zadovoljen učitelj veliko pove o kakovosti izobraževalne 

organizacije, zato je zelo pomembno ugotavljati zadovoljstvo vseh (Klemenčič, Možina, & Vilič 

Klenovšek, 2003).  

Proces izboljševanja kakovost pa ne sme biti trenutnega značaja, ampak je to stalni kontinuirani 

proces. Takšno miselnost je potrebno prevzeti v svojo filozofijo … (Žnidaršič, Seražin & Polak, 

1990).  

 

Vujoševič (1992) navaja, da mora vsak zaposleni vedeti, kaj je njegova naloga in kaj se od njega 

pričakuje, kajti šele potem bo lahko občutil odgovornost za svoje delo. In nadaljuje, da če se 

zaposleni zaveda pomembnosti svojega dela in če ve, kako mora delati, kaj mora upoštevati pri 

svojem delu in tudi kakšne so posledice njegovega slabega dela, bo njegov odnos do dela bistveno 

drugačen, vedel pa bo tudi, kdaj je uspešen in kdaj ne.  

Odgovornost za svoje delo v vzgojno-izobraževalnih institucijah pa ne razvijamo samo pri 

zaposlenih, ampak jo moramo razvijati tudi pri učencih. Zavedati se moramo, da se bo 

odgovornost notranjih uporabnikov odrazila tudi pri zunanjih uporabnikih. Lahko pričakujemo, da 

se bo z drugačno kulturo povečalo zadovoljstvo vseh uporabnikov vzgojno-izobraževalnih institucij, 

predvsem učencev, učiteljev in njihovih sodelavcev. 

 

 

 

4.6 KAZALNIKI KAKOVOSTI 
 

V zadnjem desetletju je koncept kakovosti postal zelo popularen na različnih področjih družbe −  

tako na dobičkonosnih in nedobičkonosnih, posledično pa tudi na področju izobraževanja. 

Na podlagi študije, ki jo je naročilo nemško Ministrstvo za šolstvo, znanost in tehnologijo, so 

zaključili, da je kvalitetno vodenje izobraževalnega sistema najvišjega pomena v izzivih, 

spremembah in zahtevah sedanje družbe (Von Kuechler, 2000; v De Knop, Theeboom, Huts, De 

Martelaer, & Cloes, 2005).  

Pravijo, da je izobraževanje srce kakovosti. Učenje, znanje in inovacije vodijo našo družbo znanja v 

smer razvoja in humanosti. (Žnidaršič, Seražin & Polak, 1990) Učenci si želijo šolo, v kateri se vse 

osebje stalno trudi za izboljšavo obstoječega stanja. Prepričljivo sporočilo  »mi skrbimo, ni nam 

vseeno« je osnova kvalitetne izobrazbe. (Glasser, 1994b) 

 

Če se strinjamo, da je izobraževanje za kakovost potrebno, potrebujemo določena znanja, 

spretnosti in pozitivna stališča (odnos), kar pa je najtežje doseči, saj so stališča trdovratna in se 

upirajo nenadnim in hitrim spremembam. V sedanjem času se za vse navedene sestavine 

uporablja pojem kompetence – zmožnosti, ki vključuje znanje, spretnosti ali veščine in tudi 
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stališča. Kompetenca pomeni tudi uporabo in integracijo znanja v nepredvidljivih situacijah. 

(Cencič, 2011) 

 

Kazalniki v izobraževanju so statistični podatki, ki omogočajo vrednostne sodbe o ključnih vidikih 

delovanja izobraževalnih sistemov. Pogosto uporabljamo izraz ˝kazalniki učinkovitosti˝, s čimer 

poudarjamo njihovo evalvacijsko naravo. (Scheerens, 2010) 

Temeljni namen sistemov kazalnikov v izobraževanju sta evalvacija in monitoring kakovosti. Zato je 

njihova interpretacija odvisna od tega, kako opredelimo kakovost. (Scheerens, 2010) 

 

Za zagotavljanje kakovosti procesov in izdelkov se uporabljajo kazalniki oz. kazalci kakovosti. To so 

pri merjenju in spremljanju kakovosti neposredno izmerjene ter v obliki konkretnih številskih 

vrednosti izkazane količine. Kazalniki kakovosti omogočajo objektivno oceno dosežene kakovosti, 

sledenje gibanja kakovosti v času in primerjavo dosežene kakovosti med različnimi področji. 

(Seljak, 2011) 

 

Kazalniki v izobraževanju izhajajo iz gospodarskih in družbenih kazalnikov. ˝Družbeni kazalniki 

izobraževanja˝ opisujejo izobraževalne vidike prebivalstva, medtem ko izobraževalni opisujejo 

učinkovitost izobraževalnega sistema. Prva smer v razvoju kazalnikov v izobraževanju je bil prehod 

od opisne statistike k merjenju učinkov ali splošneje, premik k uporabi statističnih podatkov, ki so 

pomembni za evalvacijo. (Scheerens, 2010) 

 

Kazalniki kakovosti nas usmerjajo na najpomembnejše dejavnike kakovosti na določenem 

področju. Kazalniki so med seboj povezani, tako kot je povezano in se prepleta delo v izobraževalni 

organizaciji. (Klemenčič, Možina, & Vilič Klenovšek, 2003) 

Področja kakovosti pa so: vodenje in upravljanje, izobraževalna organizacija, učitelji (stalno 

izobraževanje, zadovoljstvo učiteljev …), udeleženci, izobraževalni proces (načrtovanje in izpeljava, 

vloge in sodelovanje izobraževalcev, učno okolje) in doseganje ciljev kurikuluma. (Klemenčič, 

Možina, & Vilič Klenovšek, 2003) 

 

Na pedagoškem področju se v vzgojno-izobraževalnih institucijah kontrola kakovosti pogosto 

razume kot kontrola nekaterih ključnih dejavnikov ali kazalnikov. Kazalniki, kazalci ali indikatorji 

kakovosti pokrivajo pomembne vidike institucije ali programa in služijo kot osnova za vrednotenje 

njene aktivnosti. Vsaka institucija ima lahko svoj lasten pristop do kakovosti in torej različne 

kazalnike, ki jih kontrolira. Merjenje postane osnovni element ugotavljanja kakovosti institucije 

(Ponce de León, Laurin & Barrios, 2000; v Cencič, 2011). 

Kazalniki pogosto ne zajemajo le rezultatov (kakovost produkta), ampak se usmerjajo tudi na 

proces (kakovost procesa) in na odnose (kakovost odnosov), upoštevali pa naj bi tudi pogoje dela 

in v vzgojno-izobraževalnih institucijah tudi vpis. (Cencič, 2011) Na pedagoškem področju se 

pojem ocenjevanje ne uporablja le v pomenu ocenjevanja znanja, pač pa tudi v pomenu 

ocenjevanja kakovosti, ki nadomešča pojem merjenje kakovosti (Medveš, 2000).  
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Žnidaršič, Seražin in Polak (1990) menijo, da človek, ki ima veliko znanja, o kakovosti pa ima do 

nje negativno stališče, lahko le malo prispeva k izboljševanju. To velja tudi obratno. Človek, ki ima 

manj znanja in pravilno stališče, lahko bistveno več prispeva h kakovosti. 

Z osnovnim izobraževanjem posameznik osvaja novo znanje. To mu omogoča, da razume zahteve 

in podatke, jih pravilno vrednoti, da razume svojo vlogo v sistemu ter da začuti potrebo po 

nadaljnji spremembi – napredku. Napor poteka v tej smeri in po teh določenih stopnjah (smer 

procesa uvajanja sprememb): seznaniti posameznika  prepričati posameznika  spremeniti 

obnašanje posameznika  spremeniti obnašanje skupine. 

 

ISSA (International Step by Step Association) mednarodni pedagoški standardi se v nasprotju z 

ISO standardi nanašajo na procese, ki potekajo v vzgoji in izobraževanju. Standardi so nastali 

konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, v Sloveniji pa so jih prvič preizkušali leta 2002. ISSA 

standardi vključujejo 7 standardov. Vsak standard se nanaša na eno področje in vključuje nekaj 

kazalcev oz. indikatorjev za presojo. (Vonta, 2007; International Step by Step Association; ISSA 

pedagoški standardi) 

Standardi se nanašajo na pomembna področja, za katera naj bi bil učitelj kompetenten. Njihov 

pomen je prav v tem, da se nanašajo na neposredno delo vsakega vzgojitelja in učitelja. Učitelj jih 

lahko uporabi za samorefleksijo, za samovrednotenje svojega dela in za identifikacijo šibkih točk 

svojega dela, ki potrebujejo izboljšanje. S tem vpliva na izboljšanje svojega dela in na svoj 

profesionalni razvoj. In kot pravi Tatjana Vonta (2007), standardi omogočajo pomoč učitelju, da 

postaja vse bolj fleksibilen, samostojen, motiviran za napredek svoje prakse, reflektiven in 

razmišljujoč praktik, ki je sposoben samostojno sprejemati odločitve in zaupati vanje. Rutarjeva 

(2007) pa dodaja, da ISSA standardi prispevajo k razvoju strokovne avtonomije, dvigajo občutek 

poklicne odgovornosti, razjasnijo učiteljeva strokovna pričakovanja do samega sebe, do institucij, 

pa tudi do njihovega poklica, pomagajo razvijati nova razumevanja in strategije (ISSA pedagoški 

standardi) 

 

Issa pedagoški standardi kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa vzgojiteljev/učiteljev (ISSA 

pedagoški standardi): 

Standard 1: INDIVIDUALIZACIJA 

Vzgojitelj/učitelj spoštuje različnost znotraj oddelka in se odziva na individualne potrebe, 

sposobnosti in potenciale vsakega posameznega otroka v oddelku tako, da uporablja znanje o 

razvoju otrok in odnose, ki jih gradi z otrokom in njegovo družino. 

 

Standard 2: SPODBUDNO UČNO OKOLJE 

Vzgojitelj/učitelj oblikuje varno, spodbudno in inkluzivno učno okolje, v katerem si otroci upajo 

tvegati pri učenju. Omogoča pa tudi samostojno in sodelovalno učenje ter pridobivanje izkušenj o 

demokraciji.  

 

Standard 3: SODELOVANJE Z DRUŽINAMI 

Vzgojitelj/učitelj razvija partnerske odnose z družinami, da bi zagotovil optimalno podporo učnim in 

razvojnim potrebam otrok. 
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Standard 4: STRATEGIJE SMISELNEGA UČENJA 

Vzgojitelj/učitelj načrtuje in uvaja različne strategije, s katerimi spodbuja razumevanje pojmov, 

inovativnost, ustvarjalnost, samostojno odkrivanje, medsebojno sodelovanje ter raziskovanje 

znotraj in med področji dejavnosti/predmeti. 

 

Standard 5: NAČRTOVANJE IN EVALVIRANJE 

Vzgojitelj/učitelj na osnovi sistematičnega opazovanja in sledenja napredku vsakega otroka v 

skupini oblikuje načrte, ki temeljijo na nacionalnih standardih, ciljih in individualnih potrebah otrok. 

 

Standard 6: PROFESIONALNI  RAZVOJ 

Vzgojitelj/učitelj redno vrednoti učinkovitost in izboljšuje kakovost lastnega dela ter sodeluje s 

kolegi, da bi izboljšal programe in delo z otroki ter njihovimi družinami.  

 

Standard 7: SOCIALNA INKLUZIJA 

Vzgojitelj/učitelj modelira in vzpodbuja vrednote in znanja, ki podpirajo uresničevanje človekovih 

pravic, socialno vključevanje in ustvarjanje odprtih demokratičnih civilnih družb vključno z 

varovanjem pravic vseh manjšin. 

 

 

Cencičeva (2011) navaja, da sta Cheng in Tam (1997; v Ponce de León, Laurin & Barrios, 2000) 

predstavila za kontrolo kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja 7 skupin kazalnikov: 

1. Cilji institucije – predpostavlja se, da ima institucija jasno in konkretno ter vsem razumljivo 

navedene cilje.  

2. Vpis (input). 

3. Proces – kazalniki procesa ne vključujejo le poučevanja in učenja, dveh bistvenih sestavin 

pouka, pač pa tudi delo administracije. Povezani so z vodenjem institucije, s 

komunikacijskimi kanali, koordinacijo, z načrtovanjem, s sprejemanjem odločitev ipd. 

Kazalniki dajejo poudarek tako vodenju kot tudi kulturi institucije. 

4. Zadovoljstvo – kazalniki se nanašajo na zadovoljstvo ljudi, ki sprejemajo usluge institucije: 

učencev, dijakov ali študentov, pa tudi tistih, ki so zapustili institucijo, ker so zaključili 

šolanje. Zadovoljstvo je kritična točka preživetja institucije in dejavnosti institucije morajo 

izpolniti pričakovanja tako notranjih kot tudi zunanjih uporabnikov. 

5. Avtentičnost – kazalniki se nanašajo na realizacijo ugleda in na pristnost institucije. Če 

institucija ni avtentična, ne preživi. Da uspe, mora doseči podporo družbe, graditi pozitivno 

podobo o sebi in pokazati odgovornost. Kazalci se pogosto povezujejo tudi z dejavnostmi, 

ki se nanašajo na odnos z javnostjo.  

6. Odsotnost problemov in konfliktov – za institucije je lažje identificirati probleme kot 

identificirati kakovost. 

7. Razumno organiziranje – izboljšave in stalni razvoj razumejo kot dinamični proces, ki vpliva 

na stalno kakovost institucije.  Neka praksa je lahko dobra le za kratek čas in neprimerna 

za daljši čas.  

 

Evropski kazalniki kakovosti šolskega izobraževanja vključujejo (Krek, 2000): 
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 kazalnike rezultatov (doseženo znanje), 

 kazalnike procesa (splošna uspešnost in prehodnost ter nadzor v šolskem sistemu), 

 kazalnike pogojev (viri in zgradba). 

 

Medveš (2000) iz različnih evropskih projektov povzema nekaj kazalnikov: 

 vzgojni in izobraževalni dosežki, 

 organizacija in izvajanje pouka ter učenja in dejavnosti pri pouku, 

 socialna klima v razredu in šoli, 

 odnosi s partnerji in sodelovanje z okoljem, 

 upravljanje in vodenje, 

 strokovnost in osebni razvoj. 

 

Za slovenski projekt pa Medveš (2000) opredeli naslednja področja izboljšav: 

 doseganje ciljev kurikula, 

 pouk, učenec (zajema tudi socialno klimo), 

 učitelj (zajema tudi področje strokovnosti in osebni razvoj), 

 šola in starši, 

 vodenje in upravljanje. 

Kazalci kakovosti razumejo kakovost kot dinamični proces, zato se predvideva stalni razvoj in 

revidiranje kazalcev Medveš (2000). 

 

 

 

5. DEJAVNIKI KAKOVOSTI ŠPORTNE VZGOJE 
 

Pouk je izredno kompleksna dejavnost, na katero vplivajo številni dejavniki, pomembno pa je, kako 

jo dojemajo glavni akterji, to so učitelj in učenci (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh, & Valenčič Zuljan, 

2005).  

Za vzgojno-izobraževalno stvarnost je značilna izredno kompleksna, mnogostranska, vzročna 

prepletenost pojavov, ki jo je težko znanstveno preučevati (Sagadin, 1987).  

 

Kakršenkoli pojav, torej tudi kakovost izobraževanja, je hkrati odvisen od vrste dejavnikov, med 

katerimi nekaterih sploh ne poznamo (Čagran, 1996).   

Najpomembnejše je, da definiramo čim več pokazateljev, na osnovi katerih bomo kakovostno 

izobraževanje, v skladu z njegovo kompleksnostjo, proučevali v širšem smislu (Čagran, 1996).  

Znotraj posameznega sklopa (interni, eksterni dejavniki) in med njima obstaja dinamično 

prepletanje in kumuliranje dejavnikov, ki neposredno ali posredno delujejo na kakovost 

izobraževanja (Čagran, 1996).  

Zaradi pestrosti in raznolikosti, medsebojnega prepletanja in kumuliranja dejavnikov pa je tudi 

poučevanje zahtevno, še posebej če ga želimo opravljati učinkovito in kakovostno. 
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5.1 NAČRTOVANJE ŠPORTNE VZGOJE 
 

ZAKAJ NAČRTUJEMO? 

Načrtovanje športne vzgoje je za vsakega učitelja pomembna dejavnost. Od tega je odvisna vsa 

športna aktivnost v šolskem letu ali pa samo v nekem obdobju. Načrtovati moramo pravočasno in 

čim bolj točno. (Voglar, 1999) Hkrati pa resničnost učiteljevega življenja (obilica dela, časovne 

omejitve ipd.) zahteva določanje prednostnih nalog (Kyriacou, 1997).  

Ustrezno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa je eno temeljnih vodil pri učiteljevem delu. 

Učno-ciljno in procesno-razvojno načrtovanje pouka zahtevata precej prožnejšega učitelja, ki je 

sposoben razmišljanja o različnih načinih doseganja ciljev, zna izbrati primerne  vsebine, učne 

metode in oblike ter neprestano prilagaja strategije poučevanja svojim učencem in konkretnim 

okoliščinam pouka. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004c) Upoštevanje didaktičnih priporočil in 

uresničevanje ciljev predmeta pripomoreta h kvaliteti športne vzgoje. 

Namerna odprta zasnovanost učnih načrtov prenaša odgovornost za načrtovanje na raven šole oz. 

učitelja, kar daje učiteljem precejšnjo avtonomijo, hkrati pa pomeni večjo strokovno odgovornost 

za lastno načrtovanje oz. pri ustrezni izbiri načrtovanih strategij. To pa zahteva večjo strokovno 

usposobljenost učiteljev in stalno vrednotenje učinkov pouka. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004c; Kovač 

et al., 2011) 

Ustrezno načrtovanje zagotavlja optimalnejše uresničevanje predpisanega učnega načrta (tako se 

učitelj izogne improvizaciji in rutinskemu delu). Načrtovanje je potrebno še zaradi lažje spremljave 

lastnega dela (učitelj neprestano analizira načrtovano in doseženo ter na tej podlagi načrtuje 

nadaljnje delo), kar daje učitelju občutek strokovne odgovornosti (kaj želimo, kaj smo dosegli), 

občutek strokovne kompetentnosti, gotovosti, varnosti in sproščenosti. S tem pa lažje in bolj 

kompetentno prevzema strokovno odgovornost za kakovost svojega dela. (Kovač, Strel, & Jurak, 

2004c; Kovač, & Strel, 2004b) Važno je, da smo pred začetkom ure sproščeni, samozavestni in da 

vemo, kaj hočemo, dodaja Kyriacou (1997). Namen načrtovanja je torej premišljeno, usmerjeno in 

racionalno strukturiranje pouka in učnih procesov. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004c) 

 

Dejanski problem vsakega načrtovanja je uskladitev strategije načrtovanja (nanaša se na učitelja) 

in strategije učenja (nanaša se na učenca), ki šele sproži želene vzgojno-izobraževalne učinke 

(Kovač, Strel, & Jurak, 2004c). Kajti dobra priprava ima izjemno pozitivne učinke na učence in ne 

ruši poteka učne ure, saj načrtovanje močno zmanjšuje čas za učiteljev razmislek o poteku učne 

ure med samim poukom (Kyriacou, 1997). Enako mnenje ima tudi Mawer (1995), ki pravi, da je 

dobro načrtovanje ključno za efektivno poučevanje. Dobra priprava na pouk pa da učiteljem 

samozavest, saj tako natančno vedo, kaj bodo med uro počeli in kako. 

 

 

KAJ OBSEGA NAČRTOVANJE? 

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa poteka na več ravneh: od nacionalnega kurikula 

prek letnega delovnega načrta šole, učiteljeve letne priprave v oddelku do tematskih priprav za 

posamezne učne vsebine in neposrednih (sprotnih) priprav na učne ure. Pri izvedbi pa je potrebno 
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upoštevati še številne naključne dejavnike, ki se pojavljajo kot skriti kurikulum. (Kovač, Strel, & 

Jurak, 2004c; Kovač, & Strel, 2004b) 

 

Med novimi pojmi se ob šolski prenovi pojavlja tudi izraz kurikul oz. kurikulum, za katerega je 

težko najti ustrezno slovensko besedo. V širšem smislu obsega precej več kot le pojem učnega 

načrta. Kurikulum sestavljajo (Kroflič, 1992; Marsh, 1994): predmetnik, učni načrt s cilji in 

standardi znanja, vsebine, vzgojno-izobraževalne oblike (redni pouk, športni dnevi, šola v naravi, 

interesni programi …) in načini izobraževanja (učne metode in oblike), organizacija dela v šoli, 

ustrezni prostori in oprema, didaktični pripomočki, proces formalnega izobraževanje učiteljev in 

vzgojiteljev ter dodatno stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in vzgojiteljev. 

V ožjem smislu pa pogostokrat izraz kurikulum pojmujemo kot učni načrt, ki je temeljni izhodiščni 

dokument načrtovanja.   

 

Učni načrt je temelj za pripravo učiteljevega letnega delovnega načrta in njegove letne priprave 

(Kovač et al., 2011). 

Z letnim delovnim načrtom šole se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega 

in drugega dela oz. dejavnosti v skladu s predmetnikom in z učnim načrtom. Predstavlja izhodišča 

za delo posamezne šole v enem šolskem letu. (Kovač, & Strel, 2004a) 

 

Pri načrtovanju letne učne priprave mora učitelj upoštevati sodobne tehnike poučevanja, 

posebnosti šole (prostor, oprema, razpoložljivi učni pripomočki, kadrovski, geografski, podnebni 

pogoji, tradicija posameznega športa v kraju) in učencev, ki jih poučuje (biološki razvoj, 

predznanje, sposobnosti, interesi), ter šolski koledar. Skladno z navodili učnega načrta učitelj sam 

določi, kolikšen del celotnega časa bo posvetil določenim predlaganim vsebinam. Za dosego ciljev 

lahko učitelj v letno učno pripravo doda vsebine drugih športov (kolesarjenje, rolanje, namizni 

tenis, borilni športi, sodobne oblike aerobnih vadb, hokej, lokostrelstvo, plezanje idr.). Šolsko 

športno vzgojo lahko obogati tudi s strokovno pripravljenimi športnimi programi, kot so Zlati 

sonček, Krpan, Ciciban planinec, Mladi planinec. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004c; Kovač et al., 2011) 

Ves čas pa se mora zavedati, poudarja M. Voglar (1999), da športna vzgoja s svojimi cilji, z 

vsebinami, oblikami in metodami dela prispeva k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega 

človeka ter da prevzema strokovno odgovornost za ustrezno izbiro športnih vsebin in panog. 

Skladno s splošnimi cilji naj bo poudarjena tudi vadba v naravi (Kovač et al., 2011). 

 

Tematska priprava je podrobneje izdelan načrt za poučevanje posamezne teme (športa) iz učnega 

načrta. V teoriji načrtovanja temu rečemo tudi mezo raven načrtovanja (načrtovanje mezo ciklusa). 

Vsaka tematska priprava je sestavljena iz nekaterih priprav vsebinskih sklopov posameznega 

športa. V  tematski pripravi učitelj izbere tiste operativne cilje svoje letne učne priprave, ki jih bo 

uresničeval s posameznim športom. Podrobneje kot v letni učni pripravi razgradi vsebine in jih 

časovno razvrsti. Pri vsaki uri označi, kakšna je stopnja učnega procesa. (Kovač, Strel, & Bučar, 

2004) 

Izjemno pomembno je, da učitelj povezuje tematske priprave iz razreda v razred (npr. 4., 5. in 6. 

razred). Tako sam vidi, kako nadgrajuje praktične in teoretične vsebine (z dodajanjem novih 

vsebin ali s poglabljanjem že posredovanih) in povečuje zahtevnost standardov znanj. Tematska 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
40 

 

priprava je pomembna tudi za uspešno načrtovanje medpredmetnega povezovanja. (Kovač, Strel, 

& Bučar, 2004) 

Učitelj v tematski pripravi posameznemu športu nameni od 6 do 14 ur, odvisno od skupnega 

letnega števila ur in ciljev, ki jih želi uresničiti. Določene športe lahko obravnava v dveh sklopih 

(npr. atletiko jeseni in pomladi). Globino posredovanja vsebin pa določi glede na razvojno stopnjo 

učencev, njihove sposobnosti, znanje, interes učencev, svoj interes, materialne možnosti in 

tradicijo šole. (Kovač, Strel, & Bučar, 2004) 

 

Mikro raven načrtovanja obsega pripravo na pouk (sprotno učno pripravo). Sestavljena je iz pisne 

priprave na posamezno učno uro in priprave neposredno pred poukom (pred začetkom ure učitelj 

pripravi potrebne pripomočke in izobraževalno tehnologijo). V pisni pripravi učitelj določi značilnosti 

ure, cilje, vsebine, s katerimi bo uresničeval zastavljene cilje, dejavnosti (naloge), ki učence vodijo 

k zastavljenim ciljem, naredi načrt didaktične izvedbe pouka, opredeli organizacijo, obremenitve 

učencev, pripomočke in izobraževalno tehnologijo. (Kovač, & Strel, 2004b) 

 

Učitelji se morajo pri načrtovanju osredotočiti na cilje, ki bi jih radi uresničili, in ne na dejavnosti. 

Dejavnosti morajo slediti ciljem. Ne smemo pa pozabiti tudi na cilje, ki spodbujajo socialni razvoj 

učencev. (Kyriacou, 1997)  

Operativni cilji so v učnem načrtu opredeljeni po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in razčlenjeni v 

štiri skupine. Učitelja usmerjajo k: 

 izboljšanju gibalne učinkovitosti učencev in zavestnemu nadzoru telesa v različnih položajih 

in gibanjih,  

 usvajanju športnih znanj, ki omogočajo učenčevo vključevanje v različne športne 

dejavnosti, 

 razumevanju pomena športne vadbe kot dejavnika zdravega življenjskega sloga in 

poznavanju varnih ravnanj,  

 spodbujanju k rednemu in varnemu ukvarjanju s športom v prostem času, športnemu 

obnašanju med vadbo in na tekmovanjih ter medsebojnemu sodelovanju. (Kovač et al., 

2011) 

 

Učitelj izbira in posreduje metodične enote in naloge skladno z zaporedjem didaktičnih korakov, ki 

so uveljavljeni v stroki. Izbiro nalog prilagaja zmožnostim svojih učencev. Te določa na podlagi 

opazovanja in načrtnega ugotavljanja ter vrednotenja njihovih razvojnih značilnosti in gibalne 

učinkovitosti. (Kovač et al., 2011) 

Poleg vsebinske in metodične priprave sta organizacijska in količinska priprava nujni del 

načrtovanja vsake vadbene enote. Ur športne vzgoje ni priporočljivo združevati. Vsaka učna ura 

mora biti sestavljena iz treh logično povezanih delov: pripravljalnega, glavnega in sklepnega dela. 

V vseh treh delih učitelj uporablja čim bolj pestre in učinkovite učne oblike ter metode. Izbiro 

podredi ciljem, vsebini, posebnostim skupine (število učencev, spol, starost, sposobnosti, znanja) 

in pogojem dela. Organizacijske oblike izbira in usklajuje tako, da zagotovi varnost, motivacijo in 

učinkovitost vseh učencev. Učitelj uporablja čim več različnih orodij in pripomočkov, prilagojenih 

starosti učencev. Večjo nazornost, preglednost, zanimivost in učinkovitost pouka lahko doseže tudi 
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s smiselno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (računalnik in ustrezni računalniški 

programi, merilnik števila korakov, srčne frekvence in/ali porabe energije, navigacijske naprave, 

fotoaparat, kamera, prenosni telefon idr.), saj s tem lažje in nazorneje prikaže ter osmisli praktične 

dejavnosti, posledica pa je tudi hitrejše učenje in kakovostnejše znanje učencev. Prav tako lahko 

individualno spremlja učenčevo obremenitev pri vadbi in njene učinke. Učitelj mora spremljati 

gibalno učinkovitost (gibalne in funkcionalne sposobnosti ter telesne značilnosti, športno znanje) in 

dejavnike sodelovanja učencev. Tako lahko strokovno načrtuje svoje delo in sam določi standard 

znanja za svoje učence za vsako leto posebej v okviru standardov, ki jih učni načrt navaja za celo 

vzgojno-izobraževalno obdobje. Za učence s težavami v gibalnem razvoju, z manj ustrezno 

morfološko strukturo, po težjih poškodbah ali kronično bolne pripravi individualne standarde. 

(Kovač et al., 2011) 

Cilje pišemo čim bolj konkretno, da lahko njihovo realizacijo preverimo na koncu ure, ne pišemo 

procesnih ciljev (npr. razvijanje koordinacije gibanja). Pišemo jih v 4 sklopih, tako kot so razvrščeni 

v učnem načrtu. (Kovač, & Strel, 2004b) 

Načrtovati moramo take aktivnosti, pravi Kyriacou (1997), da bo vsak učenec dosegel zastavljene 

cilje. To opredelitev ne moremo v celoti sprejeti, saj učnih ciljev ne bo mogel doseči čisto vsak 

učenec to šolsko uro ali pa ne čisto vseh. 

 

Priprava na pouk je po šolski zakonodaji obvezna (Kovač, & Strel, 2004b). Če izkušeni učitelji ne 

potrebujejo zapisa natančne priprave kot učitelj začetnik, to nujno ne pomeni, da je priprava na 

pouk manj natančna, saj ima izkušen učitelj učno pripravo zaradi mnogih ponavljanj že v malem 

prstu (Kyriacou, 1997). Tu pa želimo izpostaviti še vidik, da je eno dokument, ki zadosti 

zakonodaji, drugo pa dejanska priprava, trud, ki ga učitelj vloži v to, da bi ura ŠVZ tekla tako, kot 

je potrebno in bila tudi učinkovita. 

 

KAJ VSEBUJE UČNA PRIPRAVA? 

• glavo priprave (osnovni podatki o uri), 

• določitev osnovnih značilnosti ure (temeljna vsebina in stopnja učnega procesa; 

taksonomska opredelitev ciljev; izbira metodičnih enot, izbira učnih metod in učnih oblik; 

pomagala, orodja in pripomočke), 

• pripravljalni, glavni in sklepni del, 

• analizo ure (učitelj jo opravi po končani uri). (Kovač, & Strel, 2004b) 

 

V glavi priprave navedemo glavne podatke o učni uri oz. vadbeni enoti: ime šole, učitelja, 

razred/oddelek, število učencev, prostor, zaporedno številko ure (lahko tudi zaporedno številko ure 

v učni enoti), vsebino ure in stopnjo učnega procesa. (Kovač, & Strel, 2004b) 

 

Vsaka vadbena ura je sestavljena iz treh delov: 

1. PRIPRAVLJALNI DEL, ki obsega: 

 uvod (motivacija učencev za delo, napoved), 

 splošno ogrevanje (običajno tek, tekalne igre …), 

 specialno ogrevanje (sklopi gimnastičnih vaj ali specialno ogrevanje za posamezno učno 

vsebino). (Kovač, & Strel, 2004b) 
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2. GLAVNI DEL 

V glavnem delu učitelj podaja nove učne snovi, utrjuje že znane ali preverja učinke dela. Tako 

glavni del obsega: 

 opredelitev vsebin, s katerimi uresničujemo cilje (snovna priprava), 

 opredelitev dejavnosti, s katerimi učence vodimo k zastavljenim ciljem (metodični postopki, 

koraki),  

 uporabo ustreznih učnih metod (metodična priprava), 

 organizacijo dela: izbira ustreznih organizacijskih oblik dela, prostora, pripomočkov 

(organizacijska priprava), 

 določitev ustrezne obremenitve (količinska priprava). (Kovač, & Strel, 2004b) 

 

3. SKLEPNI DEL (ANALIZA URE), ki obsega:  

• umiritev (če je potrebna: vaje sproščanja, igrica za umiritev), 

• analizo ure (povratne informacije učencem), 

• napoved naslednje ure, spodbuda za nadaljnje delo. (Kovač, & Strel, 2004b) 

 

V pripravi učitelj vedno navede natančen izraz za posredovano vsebino (npr. atletika, mali    

nogomet …) in določi vadbeno enoto glede na stopnjo učnega procesa. 

Vadbena ura je lahko namenjena podajanju novih učnih vsebin, utrjevanju ali preverjanju. Vsaka 

od teh stopenj ima še podstopnje. Običajno se podstopnje prepletajo (npr. ponavljanje in 

odpravljanje napak). (Kovač, & Strel, 2004b) 

 

Vadbena enota glede na stopnjo učnega procesa (Kovač, & Strel, 2004b): 

1. PODAJANJE NOVIH UČNIH VSEBIN (ugotavljanje predznanja, pripravljalni del (če je potreben), 

podajanje novih učnih vsebin). 

 

2. UTRJEVANJE (ponavljanje (v olajšanih, običajnih in težjih okoliščinah), odpravljanje napak, 

preverjanje – ugotavljanje napredka (merjenje, opazovanje, tekmovanje), analiziranje in 

odpravljanje vzrokov, zaradi katerih posamezniki ne osvojijo določenih znanj. 

 

3. PREVERJANJE (spremljanje športnih znanj in gibalnih sposobnosti (na podlagi opazovanja in 

merjenja), tekmovanje, vrednotenje doseženih osebnih standardov, ocenjevanje (po določenih 

merilih – subjektivnih, objektivnih; ocenjujemo le znanja). 
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5.2 UČNO OKOLJE 
 

Pomemben dejavnik kakovostnega poučevanja in učenja je tudi učno okolje, v katerem poteka 

športna vzgoja. Primernost učnega okolja označujejo številni dejavniki: velikost in ustreznost 

vadbenega prostora (telovadnice, športnega igrišča), izbor športnih naprav in orodja, njihova 

razporeditev v telovadnici, shranjevanje ter funkcionalnost z vidika pogostosti njihove uporabe, 

nameščenost športno-funkcionalnih oznak, športni pod (prožnost, drsnost), osvetljenost, odmevni 

čas v telovadnici, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, število in kakovost športnih pripomočkov ter 

njihova primernost razvojni stopnji. (Kovač, & Jurak, 2010; Jurak, 2012; Polajnar, Verhovnik, 

Sabadin, & Hrašovec, 2003) 

Učno okolje je pomemben dejavnik poučevanja in učenja. Slabši pogoji zahtevajo prilagajanje 

učitelja pri poučevanju, večkrat pa tudi vplivajo na zdravje učencev in učitelja. (Kovač, & Jurak, 

2010; Jurak, 2012; Polajnar, Verhovnik, Sabadin, & Hrašovec, 2003) 

Prostorski in materialni pogoji pozitivno ali negativno vplivajo na učiteljevo poučevanje, ugotavlja 

tudi Day (1999). 

 

Učitelji in učenci so v šoli pod vplivom različnih obremenitev. Obremenilni dejavniki niso le učenje 

in slabi medsebojni odnosi, temveč tudi kemični in fizikalni dejavniki, kot so mikroklima, hrup, 

svetloba, temperatura in drugi vplivi na človekov organizem. Vse to lahko vodi do 

preobremenjenosti in posledično vedenjskih (nemir in slabo počutje) ali zdravstvenih težav otrok 

oziroma akutnih ali kroničnih zdravstvenih težav učiteljev. (Jurak, 2012) 

Obremenjenost s takšnimi dejavniki nakazujejo tudi izsledki raziskave o izostankih od pouka 

športne vzgoje. Avtorji (Jurak, Kovač, Strel, & Starc, 2005) ugotavljajo, da je najpogostejši razlog 

za opravičevanje splošna slabost in glavobol. Sklepajo, da je to posledica dejavnikov, kot so: slab 

zrak, nemir, hrup, slaba svetloba, dehidracija, slaba prehrana ipd.  

Podatki raziskav kažejo, da se več kot 50 % vseh nesreč v šoli zgodi na igriščih ali v telovadnici 

(Pangrazi, 1999), v zadnjih letih pa je v šolah opazen tudi izrazit porast poškodb (Nelson, Alhajj, 

Yard, Comstock, & McKenzie, 2009).  

Več avtorjev (Brettschneider, & Naul, 2004; Starc, Strel, & Kovač, 2010) predvideva, da je poleg 

spremenjenih telesnih značilnosti in slabše gibalne pripravljenosti učencev  pomemben vzrok 

nesreč in poškodb tudi manj primerna organizacija pouka v danem učnem okolju oziroma 

neustrezno učno okolje.  

Slabši pogoji dela vplivajo tudi na vrsto zdravstvenih težav, tudi okvar, ki jih navajajo učitelji. 

Najpogostejše so bolečine v križu in okvare hrbtenice, sledijo pa težave z glasom (hripavost, 

izguba glasu), prehladi in težave s sluhom (Kovač, Leskošek, Hadžić, & Jurak, 2011).  

 

S slabimi prostorskimi in materialnimi pogoji za poučevanje športne vzgoje se razredni učitelji 

nemalokrat soočamo. Zato ni čudno, da Štembergerjeva (2003) ugotavlja, da je kakovost 

gibalnega znanja učencev prvega triletja v veliki meri povezana s kakovostjo materialnih pogojev, 

ki jih ima šola za izvedbo športne vzgoje. 

Poleg tovrstnih pogojev pa se od učitelja zahteva precej iznajdljivosti tudi zaradi tega, ker ima 

istočasno športno vzgojo več oddelkov (3 ali 4), tako da ni nujno, da bo lahko tisto učno uro 
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izvedel tisto, kar si je zamislil. Zaradi tega mora biti učitelj izredno prilagodljiv, predvsem pa 

kompetenten obvladovanja nepredvidljivih situacij in kljub temu učencem zagotoviti kakovostno 

uro športne vzgoje.  

 

M. Kovač in G. Jurak (2010) izhajata tudi iz stališča, da je dolžnost učitelja športne vzgoje, da 

poskrbi za varne vadbene pogoje, v katerih bo možnost nesreč in z njimi povezanih poškodb čim 

manjša, sebi pa zagotovi ustrezno zdravo delovno okolje. Med te pogoje v prvi vrsti sodi športna 

dvorana z vsemi svojimi značilnostmi. Primerno opremljena telovadnica pomembno vpliva na 

počutje učencev in učitelja. 

Večinoma se z njunim mnenjem še kako strinjamo, nikakor pa razredni učitelj ne more biti 

odgovoren za ustreznost vadbenih površin in količino, ustreznost in raznolikost športnih orodij ter 

pripomočkov. Na pomanjkljive oz. celo nevarne pogoje mora opozoriti, vendar na to nima vpliva, 

če mu vodstvo šole ne prisluhne. Seveda pa mora učitelj kar se da najbolje izkoristiti te pogoje, ki 

jih ima na voljo, delovati preventivno in tako v vsakem primeru zagotoviti čim bolj kakovosten   

športno-vzgojni proces. 

 

 

 

5.3 MATERIALNI POGOJI 
 

Športna oprema vključuje športne pripomočke (fiksne ali premakljive športne naprave, orodja, 

drobne športne pripomočke in merilne naprave), osebno športno opremo in učne pripomočke za 

proces športne vzgoje (pomagala, učila). Ob dobri organizaciji naj bi z didaktičnega vidika 

zagotavljala optimalno izpeljavo vadbenega procesa.  

Učni pripomočki pomagajo učitelju pri didaktični izpeljavi pouka. Delimo jih na pomagala (npr. 

zapisnik, piščalka, računalnik, kamera …), nosilce informacij – učila (računalniški programi, kartoni, 

plakati, knjige, e-gradiva …).  

 

Jurak (2012) ugotavlja, da so šolske športne dvorane dobro opremljene, saj je tako število kot 

kakovost športne opreme in pripomočkov skladna s strokovno predlaganim naborom. Večina 

dvoran (68 %) ima standardno ali celo nadstandardno opremo, še vedno pa je v tretjini dvoran 

športne opreme in pripomočkov relativno malo. 

Materialna opremljenost šol v Sloveniji je s kvantitativnega vidika zadovoljiva, saj smo v zadnjih 

letih zgradili številne nove šolske športne dvorane in obnovili stare (Jurak, 2010), s kakovostnega 

vidika pa opažamo tudi nekatere slabosti, saj so normativna izhodišča za gradnjo, opremo in 

vzdrževanje športnih dvoran pomanjkljiva (Jurak, 2010), zato se pojavljajo nekatere neustrezne 

rešitve (npr. nefunkcionalna razporeditev prostorov, športnih naprav in opreme ter skladišč 

opreme, slaba akustika, nekakovosten športni pod, nezaščitene naletne površine ipd.). Zaznane 

pomanjkljivosti so opazne tudi pri prostoru in opremi za športno vzgojo na razredni stopnji, saj 

pouk poteka najpogosteje v premajhnih prostorih in z neprilagojenimi športnimi pripomočki glede 

na značilnosti razvojne stopnje mlajših šolarjev, v izpeljavi športno-vzgojnega procesa na 

podružničnih šolah (večina nima primernih športnih površin), preslabi opremljenosti šol s 
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pripomočki, ki bi bili prilagojeni različnim sposobnostim učencev (npr. lahke, mehke žoge, manjše 

žoge, nižji koši, pregibne ovire ipd.), zastarelih in iztrošenih športnih napravah in opremi v približno 

tretjini šol (Štemberger, 2002) in neurejenosti zunanjih površin, kot so predmeti na igriščih, s 

katerimi se lahko učenci poškodujejo, zanemarjene atletske naprave, napačno pričvrščeni goli, 

neurejena in nevarna otroška igrišča s poškodovanimi igrali (Čuk, Bučar, Bricelj, Videmšek & 

Hosta, 2007). 

 

Težko se pa pravzaprav razume, da je v sodobnem času modernih tehnologij opremljenost z 

informacijsko-komunikacijsko tehnologijo tako slaba, kar kaže, da je učitelji ne uporabljajo pri 

povečanju kakovosti poučevanja (nazornost predstavitve, takojšnja povratna informacija o gibanju, 

objektivnost rezultatov). Vsako učenje gibanja je s pomočjo IKT opreme lažje, saj učenci poleg 

notranjih občutkov o izvedbi gibanja in navodil športnega pedagoga dobijo še neposredno vidno 

informacijo o svojem gibanju (Čuk, Bolković, Bučar Pajek, Jakše, & Bricelj, 2006; v Jurak, 2012). 

Jurak (2012) pa nadgradi, da je na ta način potrebnih manj neuspešnih poskusov pri učenju 

gibanja. S pomočjo IKT opreme lahko za vsakega učenca bolj učinkovito pripravimo individualne 

programe. Načinov uporabe IKT opreme je veliko, vendar ugotavljamo, da je kljub temu, da šole 

imajo IKT opremo, njena uporaba precej skromna.  

 

Obseg in količina športne opreme in pripomočkov zagotavljata udejanjanje učnega načrta za 

športno vzgojo. Športna oprema in pripomočki pomembno prispevajo h kakovosti pouka, zato naj 

šole poskrbijo tako za zadostno številčnost pripomočkov, njihovo primernost razvojni stopnji 

učencev kot za njihovo primerno vzdrževanje in shranjevanje. Ko je pripomoček iztrošen, ga je 

treba zamenjati, nakup novega pa načrtovati pravočasno. 

Učitelj mora biti že zaradi vloge svojega poklica nagnjen k preskušanju novosti pri svojem 

poučevanju. Enako se tudi učitelj športne vzgoje ne sme omejevati na dogme poučevanja in mora 

težiti k uvajanju nove športne opreme v športno dvorano in novih didaktičnih pripomočkov v pouk. 

(Jurak, 2012) 

 

 

 

5.4 SKRB ZA VARNOST UČENCEV 
 

Pri športni vzgoji je zaradi posebnosti prostora in množice pripomočkov, ki se pri športni vzgoji 

uporabljajo, več možnosti kot pri drugih učnih predmetih, da se učenec poškoduje, ob tem pa je za 

varno izvedbo gibalnih nalog potrebna tudi ustrezna razvitost gibalnih sposobnosti in raven 

tehničnega znanja ter tudi ustrezna opremljenost prostora in primerna osebna oprema vadečih – 

tako učencev kot učitelja. (Nelson, Alhajj, Yard, Comstock, & McKenzie, 2009; Kovač, & Jurak, 

2010). Naraščanje poškodb je verjetno v pretežnem delu posledica zmanjševanja gibalnih 

kompetenc otrok in mladine, zelo verjetno pa svoje prispeva tudi neustrezna opremljenost 

vadbenih prostorov in dotrajanost opreme (Jurak, 2012). Varno učno okolje je zelo pomemben 

dejavnik poučevanja in učenja (Kovač, & Jurak 2010; Corbin, 2002). Pri športni vzgoji je treba zato 

posebno pozornost nameniti prav varnosti.  
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V učnem načrtu (Kovač et al., 2011) za športno vzgojo je varnosti namenjeno precej pozornosti, 

zato bomo predstavili, kako je varnost opredeljena v njem. 

 

Učitelj mora upoštevati naslednja izhodišča, zapisana v didaktičnih priporočilih učnega načrta,ki so 

namenjena varnosti učencev (Kovač, M. et al., 2011):  

 spoštovanje normativov (velikost vadbene skupine, posebni normativi pri plavanju in smučanju), 

 upoštevanje osnovnih načel varnosti (primerna osebna oprema in urejenost vadečih, primerno 

orodje in pripomočki, zaščita vadbenega prostora, pozornost pri pripravljanju in pospravljanju 

orodja, upoštevanje vremenskih razmer, prilagajanje vsebin, metodičnih postopkov, organizacije 

vadbe in obremenitev primernih sposobnostim, znanju in zdravstvenemu stanju učencev, 

doslednost pri uporabi zaščitne opreme, upoštevanje načel pomoči in varovanja, primerno 

ogrevanje pred vadbo), 

 nadzor nad učenci, 

 seznanjanje učencev z nevarnostmi pri vadbi v telovadnici, na igrišču, v gorah, na smučišču, v 

vodi in ob njej. 

Vsak učenec potrebuje pri športni vadbi 20 m2 površine, ki v izjemnih okoliščinah ne sme biti 

manjša od 10 m2. Prostori, orodje in oprema morajo ustrezati varnostnim, higienskim in 

zdravstvenim načelom, tako da učencem in učiteljem zagotavljajo varno in prijetno športno vadbo. 

V telovadnici in neposredni bližini drugih vadbenih površin morajo biti nameščene omarice prve 

pomoči. Šola v svojem hišnem redu opredeli varno osebno športno opremo učencev. Ob vsaki 

poškodbi učitelj izpolni zapisnik o poškodbi. (Kovač, M. et al., 2011) 

 

Na varnost je opozorjeno tudi pri splošnih ciljih predmeta (npr. seznanjanje z varnim in 

odgovornim športnim udejstvovanjem ipd.). Vsebine, povezano z varnostjo, se pri operativnih ciljih 

pojavljajo v vseh štirih sklopih, v katere so cilji razdeljeni. Ustrezna telesna pripravljenost, 

primerno tehnično znanje, odnos do lastnega zdravja, primerno obnašanje in spoštovanje drugih 

so namreč ključni pogoji za varnejšo vadbo. Cilji učnega načrta niso usmerjeni le v poznavanje 

neposrednih dejavnikov varnosti, temveč tudi v razumevanje principov varne vadbe in ustreznih 

podpornih dejavnikov (prehrana, hidratacija), upoštevanje in spoštovanje pravil, povezanih z 

varnostjo in primernost obnašanja do sošolcev. (Kovač, M. et al., 2011) Dejavniki varnosti so 

neposredno ali posredno navedeni prav tako v sklopu teoretičnih vsebin in splošnih teoretičnih 

vsebin. 

 

Poglejmo nekaj najbolj izstopajočih ciljev (Kovač, M. et al., 2011): 

– Učni načrt v prvem triletju navaja, da učenci spoznajo primerno športno oblačilo in obutev, v 

drugem triletju pa, da morajo učenci razumeti prednosti primernega športnega oblačila in 

obutve v različnih pogojih (vadba, tekmovanje, različne vremenske razmere idr.). 

– Učenci naj bi v prvem razredu poznali osnovna načela varnosti v telovadnici, na igrišču, v 

bazenu, na snegu in pohodu, v drugem in tretjem pa jih morajo tudi upoštevati. V drugem 

triletju pa naj bi učenci že poznali in upoštevali pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti 

(v telovadnici, na igrišču, ob vodi in v vodi, v gorah, na smučišču idr.). 
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–  V drugem triletju učni načrt predvideva tudi, da naj bi učenci znali pravilno ravnati z 

različnimi športnimi pripomočki. 

– Za učence prvega triletja učni načrt predvideva, da razumejo preprosta pravila elementarnih 

in drugih iger, v drugem pa upoštevajo pravila malih športnih iger, ki so že sama po sebi bolj 

kompleksna kot tista v prvem triletju. 

– Učni načrt že od prvega razreda naprej od učitelja zahteva, da učence spodbuja k oblikovanju 

pozitivnih vedenjskih vzorcev (vztrajnost, samozavest, medsebojno sodelovanje in pomoč, 

strpnost, sprejemanje drugačnosti, spoštovanje športnega obnašanja, odnos do varovanja 

šolske lastnine in športne opreme, naravovarstveno ozaveščanje). 

Tako lahko rečemo, da je tej problematiki v učnem načrtu res posvečeno dovolj pozornosti in na to 

se v njem učitelja športne vzgoje neprestano opozarja. 

 

Skrb za varnost je predvsem odgovornost izvajalca športne vadbe, torej učitelja. Nevarnosti 

poškodb pri športni vzgoji izhajajo iz subjektivnih in objektivnih vzrokov, z varnostjo prostorov in 

opreme pa so povezani predvsem objektivni dejavniki, ki jih je mogoče opaziti, predvideti in 

odstraniti ali nevtralizirati. Najpogostejše tovrstne objektivne nevarnosti so (Jurak, 2012):  

 neprimeren prostor (premajhen prostor za izpeljavo določenih vsebin; slaba osvetlitev; 

neprimerna toplota; drseča ali mokra tla; slaba prezračenost prostora; pesek ali druge ovire 

na zunanjih igralnih površinah; pregloboka voda v bazenu ipd.),  

 naprave, orodja in pripomočki niso primerni glede na razvojno stopnjo otrok,  

 poškodovane in/ali nevzdrževane naprave, orodja in pripomočki (npr. smuči, kolesa, 

potapljaška oprema, fitnes oprema, jame za skok v daljavo ipd.),  

 neprimerna postavitev naprav, orodij in pripomočkov (ni zavarovano, npr. ni dodatnih blazin 

pod orodjem; preblizu stene ali drugih ovir; ni dobro pričvrščeno; blazine pod orodjem drsijo 

ipd.) (Jurak, 2012), 

 nezaščitene naletne površine (stene, stebri, orodja, grelna telesa, ogledala …), strop in 

svetila ter okna (Sitar, & Stražišar, 1991). 

 

Športni pedagog si mora stalno prizadevati za odpravo tveganj za poškodbo vadečih. Ena od 

njegovih dolžnosti je stalno preverjanje in poročanje o stanju športne opreme. V sistem poročanja 

lahko vključi tudi učence. S stanjem mora seznaniti vodstvo šole in pripraviti predlog za izboljšanje 

stanja. (Jurak, 2012) 

 

Po raziskavi (Jurak, 2012) so najmanj varne male telovadnice ali posebne športne dvorane, v 

katerih navadno poteka pouk športne vzgoje v prvi in drugi triadi. Tako bi lahko rekli, da so ravno 

najmlajši šolarji najbolj podvrženi tveganju poškodb z naslova varnosti opreme in bi veljalo temu 

problemu posvetiti posebno pozornost.  

V Sloveniji je materialna opremljenost šol zadovoljiva, saj smo predvsem v zadnjih letih zgradili 

številne nove telovadnice in obnovili stare, poročajo Kolar, Jurak in Kovač (2010), še vedno pa se 

pojavljajo problemi predvsem:  

 pri prostoru in opremi za športno vzgojo na razredni stopnji, saj pouk poteka najpogosteje v 

premajhnih prostorih in z neprilagojenimi športnimi pripomočki,  
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 v pomanjkanju zaščitne opreme za izpeljavo določenih dejavnosti (npr. obvezna smučarska 

čelada pri smučanju in sankanju; ščitniki za zapestja, komolce in kolena pri rolanju …),  

 pri izpeljavi športno-vzgojnega procesa na podružničnih šolah, saj večina nima primernih 

športnih površin in pripomočkov,  

 pri preslabi opremljenosti šol s pripomočki, ki bi bili prilagojeni različnim razvojnim 

značilnostim in sposobnostim učencev (npr. lahke, mehke žoge, nizke koze, majhne, 

pregibne ovire),  

 v neurejenosti zunanjih površin (npr. razbito steklo na igriščih, neurejene atletske naprave, 

napačno pričvrščeni goli, zanemarjena in nevarna otroška igrišča, poškodovana igrala …).  

 

Čuk, Bučar, Hosta, Videmšek in Bricelj (2007) pa so ugotovili, da je večina slovenskih igrišč 

(analizirali so igrišča v različnih regijah, večina je v lasti države ali lokalne skupnosti) slabo urejenih 

in vzdrževanih, niso ograjena, slabo je poskrbljeno za parkiranje, nimajo razsvetljave in 

nadzornika; v povprečju imajo šest igral, od tega je vsaj eno pokvarjeno; nimajo niti tabel o 

namembnosti in načinu uporabe igral. Navajajo tudi, da analiza 901 igrala na 124 igriščih kaže, da 

povprečno otroško igrišče ne dosega niti 60 % vseh možnih točk po ocenjevalni lestvici, ki so jo 

razvili avtorji. Ocenjevalni kazalniki kažejo, da je varnost in uporabnost igrišč slaba, igrišča pa ne 

nudijo nobene udobnosti. Najbolje so vzdrževana igrišča za starostno skupino od 7- do 11-letnikov, 

najmanj pa za starostno obdobje do treh let.  

 

Odgovornost šole za varnost opreme nosi tako vodstvo šole kot učitelj. Vodstvo šole mora 

podpirati izpeljavo programa skladno s predpisano zakonodajo in strokovno doktrino ter 

zagotavljati, da so prostor, naprave, orodje in pripomočki redno pregledani in skladni z varnostnimi 

zahtevami izdelovalcev ter zakonodaje, ki posega na področje zaščite in urejenosti prostora, učitelj 

pa mora pri svojem delu zagotavljati nadzor nad prostorom, orodjem in pripomočki ter na 

morebitne novonastale nevarnosti, ki izhajajo iz prostora in pripomočkov, opozoriti vodstvo šole. 

(Jurak, 2012) 

Skrb za varnost je torej predvsem odgovornost učitelja športne vzgoje. Ne le da mora poskrbeti za 

vse dejavnike, ki bi lahko ogrožali vadeče, in tako v danih okoliščinah čim bolj zmanjšati tveganje, 

ampak je njegova naloga prav tako, da jih nauči varnega ukvarjanja s športom ter prepoznavanja 

dejavnikov nevarnosti tudi v njihovem prostem času (Corbin, 2002; Kovač et al., 2011; Pangrazi, 

1999; Himberg, Hutchinson, & Roussell, 2003; v Kovač, & Jurak, 2010), ob poškodbi pa mora 

delovati racionalno, mirno in premišljeno.   

    

Učitelj mora imeti seznam vseh orodij, naprav in športnih pripomočkov, poznati pa mora, v 

kakšnem stanju so (nova oprema, delno poškodovana oprema, iztrošena oprema). Tedensko naj 

preveri, če je potrebno kakšno popravilo ali če je treba kakšen pripomoček ali opremo celo 

odstraniti iz telovadnice. Vsako preverjanje naj pisno zabeleži. Posebno kritična je tudi pritrditev 

orodja (npr. nogometni goli), zato naj pritrditev naprav in pregled opravi ustrezna institucija. 

Pozoren naj bo tudi na to, da določena orodja, ki so zanimiva za otroke (npr. mala prožna ponjava, 

žogice za mete), med odmori niso dostopna otrokom (Kovač, & Jurak, 2010). 
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Učitelj mora zato imeti določeno znanje, pripravljen mora biti na izpeljavo učne ure, izbrati mora 

primerne vsebine, predvideti mora vse varnostne ukrepe, imeti stalen nadzor nad dogajanjem, 

poznati mora tudi zdravstvene in druge posebnosti učencev. Nekompetentnost učitelja lahko kaj 

hitro vodi tudi do poškodb pri športni vzgoji. (Jurak, 2012) 

 

 

 

5.5 TEORETIČNE VSEBINE PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Eden najpomembnejših vidikov oblikovanj stališč do aktivnega življenjskega sloga je razumevanje 

pojavov in dogodkov, zato lahko teoretično znanje predstavlja pomemben korak k spreminjanju 

mladostnikovih stališč o pomenu gibanja in športa v življenju (Ayers, 2004; Salter, 2005; v Kovač, 

& Jurak, 2010). 

 

Teoretične vsebine so vključene v vse učne načrte za športno vzgojo. Učenec naj pri športni vzgoji 

spozna, kako pomembni so skladna telesna razvitost, gibalna učinkovitost, pravilna drža in zdrav 

način življenja. Nauči naj se spremljati svoj telesni in gibalni razvoj, spozna naj, kakšni so vplivi 

različnih športnih dejavnosti na organizem in okolje. Razumeti mora pomembnost spoštovanja 

športnega obnašanja (fair playa) in sprejemanja drugačnosti, saj je gibalna učinkovitost 

posameznikov v razredu zelo različna. Z razumevanjem koristnosti redne športne vadbe in s 

seznanjanjem z nekaterimi stranpotmi športa ter nevarnostmi sodobnega življenja učence 

navajamo na kritičnost do različne športne ponudbe, hkrati pa jim pomagamo pri izboru njim 

ustreznih športnih programov, s katerimi lahko kakovostno preživljajo prosti čas. 

S pomočjo teoretičnih vsebin, ki jih učitelj posreduje ob praktičnem delu, učenci osmislijo in bolje 

razumejo šport. K celostnemu razumevanju športa in njegovih učinkov pa pripomore tudi 

povezovanje športnih vsebin z vsebinami drugih predmetov. (Kovač, & Jurak, 2010) 

 

V učnem načrtu so teoretične vsebine razdeljene na (Kovač, & Jurak, 2010): 

– splošne teoretične vsebine, ki so predstavljene ob koncu vsakega triletja; z njimi učenci 

usvojijo splošna znanja, 

– specifične teoretične vsebine, predstavljene pri posameznem športu v vsakem razredu 

osnovne šole; z njimi učenci pridobijo specifična znanja (znanja o posameznem športu – 

izrazoslovje, tehnika, taktika, pravila, varnost …). 

Pri tem je pomembno, da se obe vrsti znanja med seboj povezujeta in prepletata, tako da znajo 

učenci pridobljena znanja uporabiti v določenih procesih ali rutinah pri gibalnih dejavnostih.  

 

Poleg operativnih ciljev v učnem načrtu za športno vzgojo za osnovno šolo je pri vsakem razredu 

predstavljen tudi sklop »praktične in teoretične vsebine« (konkretno za vsako skupino dejavnosti 

posebej), na koncu pa so opredeljene tudi »splošne teoretične vsebine«. Iz zapisanih primerov 

lahko vidimo, da se cilji iz razreda v razred stopnjujejo po svoji zahtevnosti (taksonomski stopnji) 

glede na stopnjo učenčevega razumevanja. (Kovač, & Jurak, 2010) 

 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
50 

 

Posredovanje teoretičnih vsebin mora biti prilagojeno razvojni stopnji otrok. Upoštevamo tudi, 

katera znanja si učenci pridobijo pri drugih predmetih. V prvem triletju posredujemo teoretična 

znanja na igriv način, povežemo jih z znanji slovenščine in spoznavanja okolja. V didaktičnih 

navodilih za drugo triletje pa se priporoča, da naj bo športni program usmerjen tudi k razumskemu 

dojemanju športa kot pomembni vrednoti zdravega življenja.  

Učni načrt tudi navaja, da učitelj predstavi teoretične vsebine ob praktičnem delu, kar pomeni, da 

temu ne namenja posebnih ur predavanj. To zahteva od učitelja dobro poznavanje učnega načrta, 

pazljivo načrtovanje, kdaj in na kakšen način bo učencem predstavil teoretične vsebine, uporabo 

določenih didaktičnih gradiv in takšno izvedbo pouka, da bo učence spodbudil k samostojnemu 

razmišljanju in iskanju dodatnih informacij v različnih virih. (Kovač, & Jurak, 2010) 

 

Učitelj lahko posreduje teoretične vsebine (Kovač, & Jurak, 2010):  

– z uporabo različnih metod (razlaga, posredni prikaz, pogovor), 

– z uporabo nekaterih posebnih učnih oblik (raziskovalno delo, projektno delo), 

– z medpredmetnim povezovanjem, 

– s pomočjo najrazličnejših didaktičnih gradiv, kot so plakati, slike, učni lističi, kartoni, delovni 

zvezek, osebna mapa učenca, videoposnetki, računalniški programi, spletne aplikacije idr.  

 

Ko učitelj posreduje teoretične vsebine, naj bo njegova razlaga (Kovač, & Jurak, 2010): 

– razumljiva (primerna razvojni stopnji tistih, ki jih poučuje), 

– kratka (najprej pove najpomembnejše, šele kasneje naj doda podrobnosti), 

– pravilna (uporablja v stroki uveljavljeno izrazoslovje in slovenski knjižni jezik), 

– jasna (izgovorjava naj bo razločna in dovolj glasna, da ga slišijo vsi; vsebino razloži takrat, 

ko pritegne pozornost vseh učencev). 

 

Prikaz (demonstracija) je najučinkovitejša učna metoda pri športni vzgoji. Z neposrednim (učitelj 

pokaže sam) ali posrednim prikazom (prikaz učenca, kinogram, plakat, videoposnetek …) učencem 

nazorno predstavi tehniko, taktiko, delovanje organizma pod vplivom športa ipd. Za predstavitev 

teoretičnih vsebin je predvsem primeren posredni prikaz, na katerega pa se mora učitelj tudi 

ustrezno pripraviti. 

Učitelj naj vedno preverja in ocenjuje le učenčevo poznavanje teoretičnih vsebin iz učnega načrta, 

ki jih je posredoval in utrdil. Williams (1996; v Kovač, & Jurak, 2010) meni, da je teoretično znanje 

pri športni vzgoji najprimerneje preverjati ob praktični vadbi. To priporoča tudi učni načrt za 

športno vzgojo.  

Teoretično znanje lahko učitelj preveri med kratkimi odmori med vadbo in si beleži znanje učencev, 

lahko ob preverjanju gibalnega znanja, s pomočjo plakatov, ki jih pripravijo učenci, ali v obliki 

kratkega pisnega izdelka. Možno je tudi, da učitelj to stori z raziskovalnimi nalogami ali s projekti – 

ta oblika lahko poteka posamezno, v parih ali manjših skupinah. (Kovač, & Jurak, 2010) 
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5.6 UGOTAVLJANJE IN SPREMLJANJE GIBALNIH 

SPOSOBNOSTI TER TELESNIH ZNAČILNOSTI UČENCEV 
 

Pomembno je, da smo seznanjeni s stanjem telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti otrok, kajti 

čim mlajši je otrok, bolj učinkovito lahko poskrbimo za ustrezen telesni in gibalni razvoj. 

Brez napora, primerne obremenitve, znoja in tudi premagovanja bolečine ne bo zdravja in ustrezne 

gibalne zmogljivosti. Posebno pozornost je potrebno nameniti razvoju koordinacije gibanja, 

gibljivosti in mišični vzdržljivosti ter aerobni zmogljivosti.  

Telesna samopodoba staršev in gibalna zmogljivost staršev sta pogoj za partnerstvo z otrokom. 

Tudi starši imajo pomembno vlogo pri organizaciji aktivnega preživljanja prostega časa. 

Učenci in učenke potrebujejo vsaj dve uri športne dejavnosti na dan, če želijo napredovati v 

gibalnem razvoju. Vključevanje telesnega gibanja v vsakodnevna opravila že v otroštvu je najboljše 

zagotovilo, da bomo tudi v odraslem obdobju dovolj telesno dejavni. (Strel, 2014) 

 

Učitelj mora neprestano spremljati otrokov razvoj in posredovati ustrezne povratne informacije 

otroku in staršem, izjemno pomembne pa so tudi za njegovo lastno pedagoško delo (načrtovanje 

in ovrednotenje) (Kovač, & Jurak, 2010).  

 

V Sloveniji sistematično spremljamo učence s podatkovno zbirko, ki vključuje informacije o telesnih 

značilnostih in gibalnih sposobnostih učencev. To zbirko danes imenujemo športno-vzgojni karton 

(do leta 1996 se je zbirka podatkov imenovala telesnovzgojni karton). Učence sistematično merimo 

že od šolskega leta 1970/71 dalje, podatke o šolski mladini v Sloveniji pa so zbirali že pred skoraj 

90-imi leti (Strel, 1996; Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011).  

 

Učitelj večkrat v letu ugotavlja in spremlja poleg športnih znanj tudi gibalne sposobnosti ter telesne 

značilnosti učencev. Podatke upošteva pri načrtovanju pedagoškega procesa. Priporočljivo je, da 

učitelj meritve izvede dvakrat letno (septembra in aprila). Pred vsakršnimi meritvami je potrebno 

učence seznaniti z merskimi nalogami. Tako spoznajo, kaj posamezna merska naloga (test) meri, 

kako jo izvajamo, kako jo izmerimo in kako zapišemo rezultate. Šola aprila izvede meritve za 

športno-vzgojni karton za učence, za katere pridobi pisna soglasja staršev. Podatke, pridobljene z 

meritvami in s centralno obdelavo, učitelj ovrednoti skladno z navodili in o tem seznani učence ter 

njihove starše. Učenec na svoj športno vzgojni karton grafično ponazori, vriše svoje rezultate, 

najbolje med redno uro športne vzgoje. Tako spozna svojo gibalno učinkovitost, saj lahko svoje 

dosežke primerja z dosežki slovenskih vrstnikov, na podlagi podatkov lahko spremlja svoje 

spremembe, s pomočjo učitelja pa si lahko individualno načrtuje vadbo. (Kovač, M. et al., 2011; 

Jurak, & Kovač, 2007) 

 

Športno-vzgojni karton je podatkovna zbirka o telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih 

učencev, ki jih določa šolska zakonodaja (Strel, 1996). S spremembo šolske zakonodaje leta 1996 

je potrebno za merjenje učencev pridobiti pisna soglasja staršev. 

 

V podatkovni zbirki so natančno predpisani (Kovač, & Jurak, 2010): 
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– merski postopki in testne naloge, 

– postopek pridobivanja soglasij, 

– postopek zbiranja podatkov (kdaj, kako, kdo), 

– postopek posredovanja podatkov v centralno obdelavo, 

– postopek posredovanja obdelanih podatkov šolam,  

– varovanje podatkov, 

– načini uporabe podatkov. 

 

V okviru športno-vzgojnega kartona ugotavljamo, vrednotimo in spremljamo naslednje telesne 

značilnosti (3 testne naloge) in gibalne sposobnosti (8 testnih nalog) (Kovač, & Jurak, 2010). 

 

Tabela 1: Naloge športno-vzgojnega kartona 

Testna naloga Področje merjenja 

Telesna višina Dolžinska razsežnost telesa 

Telesna teža Voluminoznost (masa) telesa 

Kožna guba nadlahti Voluminoznost telesa (količina podkožnega maščevja) 

Dotikanje plošče z roko Frekvenca izmeničnih gibov 

Skok v daljino z mesta Hitra (eksplozivna) moč 

Premagovanje ovir nazaj Koordinacija (skladnost) gibanja vsega telesa 

Dviganje trupa Moč mišičja sprednje strani trupa 

Predklon na klopci Gibljivost  

Vesa v zgibi Mišična vzdržljivost ramenskega obroča in rok 

Tek na 60 m Šprinterska hitrost 

Tek na 600 m Splošna vzdržljivost 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Podatkovna zbirka ima tri namene (Kovač, Jurak, Starc, Leskošek, & Strel, 2011): 

– ugotavljanje sprememb telesnega in gibalnega razvoja posameznika v času šolanja, 

primerjava z objektivnimi podatki populacije in svetovanje staršem ter otrokom glede na 

ovrednotene podatke, 

– športnemu pedagogu omogoča izdelavo kakovostne analize stanja za posamezne vadbene 

skupine in s tem ustrezno diferenciacijo oz. individualizacijo vadbe (kar je eden od 

pomembnih dejavnikov kakovostnega dela), 

– ugotavljanje trendov sprememb v telesnem in gibalnem razvoju šolajoče se populacije na 

nacionalni ravni. 

 

Učence moramo pred izvajanjem seznaniti, zakaj opravljamo meritve, kako se jih izvaja, kako 

rezultate meritev uporabimo pri nadaljnjem delu ter tudi s tem, kako izboljšati dosežke. Način 

posredovanja teh informacij je odvisen od razvojne stopnje učencev.  
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5.7 PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA 
 

Vrednotenje napredovanja učencev je bistveni del poučevanja in šolskega učenja. S pojmom 

»vrednotenje« so mišljene vse oblike preverjanja in ocenjevanja znanja. S tem, ko vrednotijo 

učence, učitelji kritično presojajo in vrednotijo tudi svoje delo. (Kyriacou, 1997) 

Preverjanje in ocenjevanje znanja sta med najbolj vplivnimi, a hkrati najbolj zapletenimi 

konceptualnimi izzivi v vzgoji in izobraževanju. Čeprav porajata številna nasprotja, odločilno 

vplivata na pouk, cilj preverjanja in ocenjevanja pa naj bi bil kakovostnejše načrtovanje in 

poučevanje ter posledično večje znanje učencev (Kovač, Strel, & Jurak, 2003a). 

Preverjanje in ocenjevanje dosežkov učencev sta sestavna dela pouka, ki imata pomemben vpliv: 

učencem, učiteljem in staršem dajeta povratne informacije o učenčevem usvojenem znanju in 

individualnem napredovanju, učiteljem omogočata nadaljnje načrtovanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa, širši družbi dajeta informacije o učinkovitosti vzgojno-izobraževalnega sistema. (Bela 

knjiga, 2011) 

S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec dosega cilje oz. standarde znanja 

iz učnih načrtov. Preverjanje ni namenjeno ocenjevanju znanja. (Bela knjiga, 2011) 

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega cilje oz. 

standarde znanja (Bela knjiga, 2011); je proces, v katerem učitelji ugotavljajo lastnosti in 

razsežnosti učenčevega znanja in jih primerjajo z določenimi kriteriji (Carroll, 1994; v Green, 

2008). Slediti mora logiki načrtovanja: vedno je to sklepni del procesa, ki ga izvede za 

posredovanjem novih vsebin, po utrjevanju znanja in sprotnem preverjanju (Kovač, Strel, & Jurak, 

2004d). Teoretično znanje naj bo tudi sestavina učenčeve ocene (Kovač, Strel, & Jurak, 2004e).  

 

Preverjanje znanja je v šolskem sistemu najučinkovitejši usmerjevalec učenja in njegovih učinkov, 

saj odločilno vpliva na učenčevo motivacijo v procesu pridobivanja znanja, usmerja proces 

utrjevanja, ponavljanja, s tem pa neposredno vpliva na zapomnitev. 

Če je torej cilj šole kvalitetno znanje, moramo najprej odgovoriti na vprašanje, kaj to pomeni, nato 

pa moramo pouk in zahteve (domače naloge, preverjanje) oblikovati tako, da bomo tisto, kar 

bomo opredelili kot kvalitetno znanje, tudi poučevali, preverjali in ocenjevali. (Razdevšek Pučko, 

1996) 

Če želimo spodbujati različne vidike in ravni znanja, procesov in spretnosti, mora biti tudi 

preverjanje naravnano tako, da bo spodbujalo vse našteto (Rutar Ilc, & Marentič Požarnik, 2000), 

hkrati pa moramo ustvariti okoliščine, ki bodo podpirale kakovostne učiteljeve odločitve pri 

načrtovanju in izvedbi pouka. 

 

Vrednotenje stopnje usvojenosti športnih znanj in spremljanje osebnih športnih dosežkov ter 

učenčevega biološkega (telesnega in gibalnega) razvoja so neločljive in nepogrešljive sestavine 

vsakega vzgojno-izobraževalnega dela. Načrtno spremljanje in povratna informacija o zbranih 

podatkih učenčevega napredka ter opazovanje in analiziranje procesa dela omogočajo učitelju 

ustrezno načrtovanje športno-vzgojnega procesa, prilagoditev pouka posamezniku, svetovanje pri 

izboljšanju njegovih dosežkov ali odpravljanju pomanjkljivosti in vključevanju v različne zunajšolske 

dejavnosti. (Kovač et al, 2011) 
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Hkrati pa avtorji (Vauhnik, J., Kovač, M., Cankar, F., Šubelj, A., Slana, N., & Slana, F. 1991) 

opozarjajo, da otroka ne smemo neprestano vrednotiti, pa naj bo vrednotenje pozitivno ali 

negativno, saj tako ne pride do optimalne aktivnosti. Menijo pa tudi, da šolsko oceno štejemo za 

zunanje motivacijsko sredstvo, ki pa ga športna vzgoja po mnenju mnogih ne potrebuje. Kontrolna 

teorija razlaga (Glasser, 1994b): kakor hitro začno učenci prejemati nizke ocene, izključijo podobo 

šole iz svojega sveta kvalitet. Vedno manj delajo in vedno bolj se ločujejo od dobrih učencev. V 

kvalitetni šoli ni slabih ocen. Učenec mora imeti možnost da izboljša svojo nalogo in si na ta način 

pridobi dobro oceno. Dobre ocene so nagrada za dobro delo in v veliki meri zadovoljujejo 

učenčevo potrebo po moči. (Glasser, 1994b) Tu ne gre za zniževanje kriterijev ali popuščanje 

učitelja. Gre za to, da učencu da priložnost, da se potrudi in izboljša svoje znanje, ki je nato 

ocenjeno po že določenih kriterijih. Tako je zadovoljen, saj je bil njegov trud nagrajen in njegov 

nivo znanja je zagotovo višji, kot če bi se zadovoljil z nižjo oceno. Vedeti moramo tudi, kje so 

posameznikove meje. Na drugi strani pa Pollard, & Tann (1994) menita, da če je učitelj dovolj 

sposoben in predan delu, se negativni učinek ocenjevanja minimalizira. 

 

Avtorji poudarjajo nekaj pomembnih stvari, ki jih mora učitelj upoštevati, če želi, da bo njegovo 

ocenjevanje korektno opravljeno. Ti temeljni pogoji so: poznavanje in razumevanje učnega načrta, 

poznavanje predznanja in sposobnosti otrok, cilji in standardi znanj naj bodo merljivi in realni, 

ustreznost načrtovanja, ocenjevanje znanj, pridobljenih le pri športni vzgoji, preverjanje različnih 

vrst znanj, poznavanje tehnike ocenjevanja, ocenjevanje naj bo čim bolj ekonomično in objektivno, 

ocena naj bo dobrodošla povratna informacija za učenca, učitelja in starše, razlaga ocene pa naj 

bo spodbudna, ocena naj bo motiv za učenčevo uspešnejše delo, učenca navajamo tudi na kritično 

ocenjevanje lastnih dosežkov. Učenci morajo biti seznanjeni s svojimi dosežki, učitelj pa jim naj 

posreduje tudi napotke za njihovo izboljšanje. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004d) 

 

Priporočeni koraki pri preverjanju in ocenjevanju znanja (Kovač, Strel, & Jurak, 2004d): 

 Natančno opredelimo, kaj naj bi se učenec naučil (opredelitev ciljev in standardov znanja). 

 Opredelitev postopkov oz. dejavnosti, da bomo dosegli zastavljene cilje in standarde znanja. 

 Opredelitev meril za končno preverjanje in ocenjevanje znanja; z njimi seznanimo učence. 

 Preverjanje učenčevega predznanja. 

 Poučevanje (logično zaporedje vseh stopenj učnega procesa). 

 Sprotno preverjanje učenčevega napredovanja (korekcija postopkov poučevanja). 

 Oblikovanje ocene učenčevega znanja (skladno z ocenjevalnimi merili). 

 

Za ocenjevanje posamezne naloge ali celostnega prikaza učenčevega gibalnega znanja si izdelamo 

merila za ocenjevanje (Kovač, Strel, & Jurak, 2003b). Merila so ovrednotenje (razvrščanje na 

kakovostni lestvici) tistega, kar hočemo meriti in prek tega tudi spodbujati. Vsebujejo ocenjevalno 

lestvico z opisom izvedbe, ki ustreza posamezni oceni na (petstopenjski) ocenjevalni lestvici. Z 

njimi seznanimo učence. Merila naj bodo preprosta in jasna, tako da učenec ve, kakšno oceno 

lahko pričakuje za izkazano znanje. S pomočjo merila lahko učenci tudi sami poskušajo ovrednotiti 

svoje znanje. Z merili seznanimo tudi starše, saj se bomo tako izognili nepotrebnim zapletom na 

koncu šolskega leta ali ob morebitnem ugovoru staršev na oceno. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004d) 
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Merila običajno temeljijo na kakovosti izvedbe naloge, ki jo učenec naredi brez napake ali pa z 

različnimi majhnimi in/ali velikimi napakami, ali pa na kombinaciji težavnosti in kakovosti izvedbe 

(Kovač, Strel, & Jurak, 2003b).  

 

Ocenjevanje je zaradi zapletenosti odločitev eno najobčutljivejših področij učiteljevega dela. Ker so 

ocene različnih predmetov v spričevalu enakovredne, morajo biti med seboj tudi primerljive. 

Zavedajmo se, da ima ocenjevanje kot pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa  pozitivne 

ali pa negativne povratne vplive na proces poučevanja, vlogo predmeta v šolskem prostoru in 

odnose učitelj – učenec. S samim dejanjem ocenjevanja in interpretacijo ocen dajemo predmetu 

določeno vrednotno usmeritev tako v očeh učencev kot drugih učiteljev in staršev.  

Ocenjevanje naj bo čim bolj objektivno, a spodbudno in pravično do učencev. Verjetno ne bo imel 

težav z ocenjevanjem tisti učitelj, ki bo znal motivirati mlade in bo pri poučevanju upošteval 

najpomembnejše komponente pouka: dobro načrtovanje, učinkovito izpeljavo pedagoškega 

procesa, individualizacijo, realno ocenitev osebnega napredka posameznika, vrednotne usmeritve 

učencev, socialno delovanje, emocionalne in voljne dimenzije učencev, poštenost do učencev. Zato 

mora stalno izpopolnjevati svoje znanje, dobro poznati svoje učence in imeti čim več znanja tudi o 

vodenju pouka. Upošteva naj tudi orientacijski učinek ocene, njen vpliv na interese in na 

ovrednotenje učenčevih lastnih sposobnosti in dosežkov. Ocena ni dobra ali slaba sama po sebi, 

temveč šele v primerjavi s posameznikovimi lastnimi pričakovanji in ambicijami. (Kovač, Strel, & 

Jurak, 2004d) 

 

Eden od načinov za doseganje večje kakovosti v preverjanju in ocenjevanju znanja je torej večja 

pozornost usposabljanju učiteljev za te namene, predvsem možnosti za diskusijo in primerjanje 

izdelkov ter dogovarjanje o standardih dosežkov; pa tudi večji repertoar (zunanje) pripravljenih 

preizkusov znanja, ki jih uporablja in vrednosti v danih okoliščinah učitelj sam. (Razdevšek Pučko, 

1996) 

 

 

 

5.8 VELIKOST IN STRUKTURA SKUPINE UČENCEV 

 

Učinkovitost dela pri športni vzgoji je v veliki meri odvisna od števila učencev v vadbeni skupini. V 

strokovnih krogih je jasno opredeljeno, naj v skupini ne bo več kot 20 učencev. (Vauhnik,  Kovač, 

Cankar, Šubelj, Slana, & Slana, 1991) Vemo pa, kakšne so pogosto situacije posebno v nižjih 

razredih. 

 

Poznavanje učencev 

Dojemamo razred kot celoto ali kot seštevek posameznikov? Kunaverjeva (2008) meni, da je 

razred svet v malem, pestra sestava bodoče odrasle družbe. Zato se moramo zavedati, da so otroci 

misleča, racionalna individualna bitja (James & Prout, 1990; v (Pollard, & Tann, 1994), vsak ima 

univerzalno življenjsko zgodbo.  



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
56 

 

Kakšne občutke imajo o sebi, kako si sami sebe predstavljajo v šoli, na vse to vpliva razumevanje 

njegovih predhodnih kulturnih, socialnih in stvarnih izkušenj (Richards & Light, 1986; Brunner, 

1986; v (Pollard, & Tann, 1994)). Poudariti je treba, da dejavniki učenčevega družbenega ozadja 

lahko vplivajo, vendar pa to ni trdno določeno.  

Tako kot učitelji se morajo tudi učenci znajti v razrednih situacijah, v katerih se lahko počutijo 

negotove. Poudariti je potrebno subjektivnost perspektiv, ki jih učenci in učitelj razvijejo z 

medsebojnim delovanjem. Te perspektive vplivajo na učenčevo motivacijo in na način, kako se loti 

učenja (Pollard & Filer, 1994; v Pollard, & Tann, 1994).  

Razvijanje razumevanja otrok kot učencev se mora refleksivni učitelj najprej vživeti v vlogo, kako 

je biti učenec na šoli, pa tudi razvijati osebno znanje o otrocih in odnos z njimi. Kaj si otroci mislijo 

o sebi, je zelo pomembna stvar, ki bo vplivala na njihov pristop k učenju. Nekateri otroci se 

podcenjujejo, drugi se zdijo kar preveč samozavestni. Nekateri se zelo dobro zavedajo svojih 

močnih in šibkih področij, nekateri pa imajo o tem precej naivne predstave. Otroci so lahko 

družabni, samotarski ali pa osamljeni.  

Pollard in Filler (1994; v Pollard, & Tann, 1994) menita, da izkušnje, ki jih otrok pridobi doma in v 

šoli, vplivajo na oblikovanje identitete, stopnjo samozavesti in dosežke pri učenju. (Pollard, & 

Tann, 1994) 

 

 

UČENEC 

V razredu lahko pričakujemo veliko razlik med učenci: fizične, kognitivne in vedenjske, kljub temu  

se naj bi izogibali etiketiranju otrok s posebnimi potrebami, pravijo Travers,  Elliott, & Kratochwill 

(1993). Vsak človek je mozaik. Če ga hočemo spoznati, moramo najprej zbirati kamenčke, nato pa 

jih tudi pravilno sestaviti. (Kunaver, 2008) 

 

Nujno je poznavanje zakonitosti različnih področij otrokovega razvoja. To nam pomaga pri 

razumevanju otrok in tako temu prilagodimo tudi naše poučevanje, nadaljujejo Travers,  Elliott, & 

Kratochwill (1993). Z njim se strinjata tudi Pollard in Tann (1994). Ob besedi »razvoj« običajno 

pomislimo na fizičnega, na telesno rast ipd. Vendar pa razvoj pomeni tudi povečevanje sposobnosti 

razumevanja abstraktnih idej (kognitivni razvoj) in razumevanja z drugimi ljudmi (socialni razvoj). 

Fizični, kognitivni in socialni razvoj pa, kot vemo, pri posamezniku ne potekajo sorazmerno. Prav 

tako je posamezna razvojna faza pri različnih posameznikih enake starosti lahko različna.  

Poleg omenjenih področij razvoja pa je potrebno poudariti tudi poznavanje teorij jezikovnega, 

psihosocialnega in moralnega razvoja. To znanje potrebujemo, da vemo, kako naj spodbujamo 

razvoj, kako se izognemo proizvajanju strahov, kako učenci razmišljajo, kaj jim je pomembno … V 

tej dobi lahko namreč otroka opišemo, kot ga je Erikson (v Travers,  Elliott, & Kratochwill, 1993): 

»Sem, kar se učim.« V tem obdobju je namreč učenje otrokova dejavnost, ki zapolni večino 

njegovega časa. Uči se skozi igro, od svojih staršev, vrstnikov, preko športnih in drugih dejavnosti 

in seveda tudi v šoli. Otroci imajo veliko energije in želje po aktivnem sodelovanju, izkazovanju 

talentov in tistega, kar so se do sedaj naučili v življenju. To pa pomeni, da se bodo na svoji poti 

srečevali z uspehi in neuspehi, kar pa bo vplivalo na njihovo samozavest. Učitelji jim moramo pri 

tem pomagati, da se postopoma začnejo zavedati svojih sposobnosti in v skladu z njimi dosežejo 

največ, kar se da. Prav tako je način poučevanja odvisen od karakteristik in potreb učencev. Torej 
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imajo naša ravnanja za učence intelektualne, emocionalne in socialne posledice. (Travers,  Elliott, 

& Kratochwill, 1993) Če hočeš odpreti mlado glavo, moraš potrkati na srce, pravi Kunaverjeva 

(2008). Potrebno je tudi zavedanje, da bodo mnenja, predsodki, interesi, karakteristike in 

spretnosti vseh v razredu vplivali na dosežke vsakega učenca (Travers,  Elliott, & Kratochwill, 

1993). Zato je za učitelja poznavanje učenčevega ozadja pomembno za razumevanje otroka kot 

individualno osebe in tudi kot učenca. Učenca moramo videti kot celoto. (Pollard, & Tann, 1994) 

 

Kvaliteta učenja in izvajanja v neki učni situaciji ni odvisna le od posameznikovih sposobnosti. Na 

njegov pristop k učenju in vedenja pri izkazovanju znanja vpliva tudi usmerjenost ali orientacija 

njegove pozornosti in kognitivnih naporov v sami učni situaciji. Kako učenec interpretira zahteve 

učne situacije, kateri subjektivni motivi dominirajo, kaj je zanj smiselno in pomembno? V procesu 

poučevanja se le redko sistematično posveča pozornost razvijanju sposobnosti zavedanja in 

upravljanja z lastnimi miselnimi, čustvenimi in motivacijskimi procesi, ki so poleg vzpodbudnega 

okolja pomembni pri aktiviranju in usmerjanju miselnih procesov v globlje razumevanje in 

obvladovanje različnih problemov in nalog. (Magajna, 1996) 

Zelo lahko namreč je potreti otroka, razlaga Kunaverjeva (2008), zelo lahko je zlomiti mlado 

rastlino, zelo lahko je rušiti mlado osebo, mnogo teže pa je graditi v njej samozavest in življenjsko 

odpornost. Iskati otrokovo notranjo ustvarjalnost, spoštovati ga kot osebnost, pomagati pri 

njegovem delu, mu svetovati, ga usmerjati, graditi na dobrem – to so naloge dobrega učitelja. 

Tudi če učenec morda česa ne zna, če kaj naredi narobe, se svet zaradi tega ne bo podrl. Svet je 

pravzaprav zelo odporen in trden, le otroška duša je krhka in ranljiva. Če poškodujemo nežno 

mlado rastlino, bo morda vse življenje krivo rasla, nadaljuje Kunaverjeva (2008).  Otrok po naravi 

išče vse, kar je dobro, lepo, domače in prijetno. V današnjem času dobi naš otrok vsega tega 

mnogo premalo, zato mu vsega lepega, dobrega, domačega vse življenje manjka. »Če se kot otrok 

ne naješ, si vse življenje lačen,« pravi stara modrost, a to ne velja le za lakoto po kruhu. Učitelj 

svojim učencem vsega tega, kar jim kot otrokom manjka, ne more nadomestiti, lahko pa jim da 

mnogo, mnogo, če jih preprosto – ima rad. Na svoji poti do dobrega učitelja pa se mora vsak 

učitelj marsikaj naučiti – od učencev. Dober učitelj pa bo postal tedaj, ko bo – dober človek. 

(Kunaver, 2008) 

 

Dejavniki vpliva na športno dejavnost učencev (Sallis, Prochaska, & Taylor, 2000; v Jurak, 2012): 

 biološki in demografski vplivi (starost, spol, poškodbe, genetika, izobrazba staršev …), 

 psihološki vplivi (samo-učinkovitost, uživanje v telesni dejavnosti, vzeti si čas za dejavnost, 

prepričanje v učinke …), 

 sociološki vplivi (aktivnost prijateljev ali družine), 

 fizično okolje (vremenske in klimatske razmere, občutek varnosti, atraktivno naravno 

okolje, vadbena infrastruktura). 

 

Učitelj naj bi uporabljal take učne metode, ki učencu omogočajo, da zavestno, z razumevanjem in 

aktivno usvaja vzgojno-izobraževalne vsebine ter razvija sposobnosti (Bežen, Jelavić, Pletenac & 

Kujundžić, 1993; v Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009). Pri 

učencih naj bi razvijali visoko stopnjo spoznavnih sposobnosti, fleksibilnost, intelektualno 
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radovednost in motivacijo za učenje. Poleg tega naj bi učencem pomagali razvijati socialne 

spretnosti in psihološke moči, ki jih potrebujejo, da bi lahko obvladovali težave in stresne situacije, 

s katerimi se bodo srečali v prihodnosti. Gotovo teh ciljev ne moremo dosegati z učnimi metodami 

in oblikami, kjer učitelj učence postavlja v vlogo pasivnih udeležencev v procesu vzgoje in 

izobraževanja. Cilji zahtevajo tudi spremenjeno pojmovanje znanja, vloge učitelja in učencev v 

vzgojno-izobraževalnem procesu. Učenec postaja subjekt vzgojno-izobraževalnega procesa, zato je 

njegova aktivna vloga nujna. Izbira učnih oblik in metod pa naj temelji na principih izkustvenega 

učenja, ki bo učencu omogočalo nenehno »progresivno spreminjanje«. (Peklaj et al., 2009) 

Aktivnost učencev je odvisna od metode in oblike dela, prav tako pa je odvisna od aktivnosti 

učitelja (Travers,  Elliott, & Kratochwill, 1993).  

 

Učenčeva pripravljenost, da se potrudi in nekaj kakovostno nauči, je odvisna od mnogih 

dejavnikov. Določajo jo tako osebnostne značilnosti in sposobnosti učenca kot tudi značilnosti 

zunanjega okolja ter značilnosti učne naloge (npr. naloga kot izziv, težavnost naloge). (Peklaj et 

al., 2009)  

Na drugi strani pa so pomembne tudi značilnosti družinskega okolja učenca: socialno-ekonomske 

razmere, v katerih živi družina, intelektualne pobude, ki jih je otrok deležen s strani družinskih 

članov, vključenost staršev v izobraževanje otroka, pomembnost vrednost izobraževanja in učne 

uspešnosti v družini … (Peklaj et al., 2009) Starši vplivajo na otroka predvsem s svojimi 

pričakovanji, z aspiracijami glede izobraževanja otrok in s psihološko oporo pri izobraževanju 

(Puklek Levpušček, & Zupančič, 2009). Tudi avtorici (Kropej, & Videmšek, 2002) ugotavljata, da 

obstajajo dejavniki, ki lahko povečujejo športno aktivnost otrok in na katere imajo starši 

neposreden vpliv, in sicer: športna dejavnost staršev, aktivno preživljanje počitnic družine, 

navajanje otroka na družbo in starševsko pozitivno mnenje o športu.  

 

O povezanosti med učnimi in socialnimi spremenljivkami v pedagoških situacijah K. Wentzel (2003; 

v Peklaj et al., 2009) piše o naslednjih mogočih povezavah: 

 socialna kompetentnost je lahko osnova za razvoj učne kompetentnosti, 

 učna kompetentnost lahko vodi v uporabo socialno primernega vedenja, saj se učenci lahko 

dokazujejo na učnem področju, 

 socialna in učna kompetentnost lahko vzajemno vplivata druga na drugo.  

 

Za učence, ki so sprejeti s strani vrstnikov, so značilni višja stopnja sociabilnosti, boljše spretnosti 

reševanja problemov in bolj pozitivna socialna vedenja, hkrati pa tudi boljši učni rezultati 

(Newcomb, Bukowski & Patee, 1993; Frentz, Gresham & Elliott, 1991; v Peklaj et al., 2009).  

 

M. Boekaerts (2002; v Peklaj et al., 2009) poudarja, da je treba v šoli okolje strukturirati tako, da 

bo učencem hkrati omogočalo doseganje učnih ciljev kot tudi zadovoljevanje socialno-čustvenih 

ciljev in potreb (npr. potreba po kompetentnosti, po avtonomiji, biti sprejet, imeti harmonične 

odnose z drugimi vrstniki, biti nagrajen za trud, biti spoštovan, pomagati drugim ipd.). 

Zadovoljenost potreb učenca na socialnem področju je predhodnica njihovi šolski prilagojenosti in 

učni uspešnosti. (Peklaj et al., 2009) 
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Tako so npr. neustrezne socialne spretnosti povezane s težavami na področju učnega uspeha in 

šolske prilagojenosti, z izpadom iz šolskega sistema, vrstniškim zavračanjem, depresivnostjo in 

anksioznostjo, s premajhno zanesljivostjo ali z nezaposlenostjo, s problemi na področju duševnega 

zdravja, z neustrezno socialno podporo, nezadovoljujočimi medosebnimi in družinskimi odnosi.  

(Merrell, 2002; Rathvon, 2003; v Peklaj et al., 2009). Delovanje v smeri spodbujanja 

posameznikove večje socialne kompetentnosti zato ni le naloga družine ali nekaj, kar se vsak 

posameznik nauči bolj ali manj uspešno po »metodi lastne kože«, temveč imajo v tem procesu 

pomembno vlogo tudi vzgojno-izobraževalne institucije, znotraj njih pa pedagoški delavci, ki vodijo 

vzgojno-izobraževalni proces. (Peklaj et al., 2009)  

Tudi Glasser (1994b) pojasnjuje, da je eden od osnovnih aksiomov kontrolne teorije, da ljudje 

dobro delajo le, če delo zadovoljuje njihove potrebe. Čeprav se učenci med seboj razlikujejo, imajo 

vsi enake potrebe. Učitelj, ki to razume, bo učence tudi tako vodil. In ko učenci v procesu učenja 

ugotovijo, da je zanje dobro, če delo dobro opravijo, so zadovoljene tudi učiteljeve potrebe. 

Kontrolna teorija poudarja, da nam je všeč, da delujemo, če le imamo nekaj kontrole nad tem, kar 

počnemo. Kadar nas ljudje skušajo k čemu prisiliti, se upremo. Čeprav lahko menimo, da je to v 

našo korist. Vzrok, da se nekateri učenci v šoli ne učijo, je v tem, da šolsko delo ni v njihovem 

svetu kvalitet. Ni njihova vrednota. (Glasser, 1994b) Treba je računati s konkretnim psihološkim 

stanjem učencev, z njihovimi sposobnostmi, s karakterjem in z individualno strukturo 

posameznega učenca, z njegovimi trenutnimi doživljaji, z njegovimi dosedanjimi zavestnimi in s 

podzavestnimi izkušnjami ipd. Izhodišče dela mora postati živi učenec. (Gogala, 2005) 

 

V teoretskih poglavjih avtorici Puklek Levpušček in Zupančič (2009) razlagata najsodobnejše 

koncepte in empirične ugotovitve na področju vloge dednosti in okolja, inteligentnosti, osebnostnih 

potez, učne motivacije, vključenosti staršev v izobraževanje mladostnikov in učiteljevega vedenja v 

razredu ter vodenja pouka. Tu pa bomo izpostavili samo poudarek, da imajo psihične značilnosti 

učenca najpomembnejšo vlogo v učni uspešnosti in da se pri mlajših učencih družabnost, pozitivno 

čustvovanje in raven dejavnosti pozitivno povezujejo z učno uspešnostjo. 

 

Robert Sullo v knjigi Navdihovati kakovost v vaši šoli  (v Glasser, 2001) pravi: »Vsak človek se, ne 

glede na svojo raven razvoj ali dojemanja, želi naučiti, kako postati spretnejši, bolj usposobljen«. 

Ko pri pouku spoštujemo to univerzalno človeško potrebo, učenci odkrijejo zdrave, odgovorne 

načine, kako povečati svojo zavest o moči v svetu. Zmagovalci v resničnem svetu so tisti, ki se 

trudijo. (Glasser, 2001) Kajti tudi znanstvene raziskave in izkušnje (Keller, Binder, & Thiel,  1999) 

so jasno pokazale, da je šolski uspeh zelo odvisen od učnih in delovnih navad oz. tehnik. Zgolj 

inteligentnost in nadarjenost nista dovolj za napredek v šoli.  

Prav gotovo pa ob tem ne smemo pozabiti nekaterih načel Komenskega (1995): »narava ne dela 

skokov«, »koraka od lažjega k težjemu« in »drži vse v stalni povezavi«. 
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UČENČEVA AKTIVNOST 

Poučevanje in učenje najbolj uspevata, če je angažirana celotna učenčeva in učiteljeva osebnost, 

če so optimalno aktivirane vse njune temeljne psihofizične zmožnosti. Glede na te lahko 

identificiramo 3 temeljne vrste učne aktivnosti: 

 gibalno (kinestetično),  

 čustveno-doživljajsko (afektivno) in 

 umsko (intelektualno). (Strmčnik, 2001) 

 

Kar v začetku velja poudariti, kako pomembno je ustrezno upoštevanje in sukcesivno ter simultano 

povezovanje in prepletanje vseh treh vrst učne aktivnosti. Površno razmišljanje se običajno omeji 

na intelektualno aktivnost. Res je, da je pri pouku in učenju v ospredju, v resnici pa sama brez 

motorične in čustvene aktivnosti zmore zelo malo. (Strmčnik, 2001) 

Vse bolj aktualno je, da so pri pouku v imenu celovite ali »vsestranske« osebnosti, moči »glave, 

srca in rok« (Pestalozzi; v Strmčnik, 2001) enakovredno aktivirane. Mnogi didaktiki (npr. E. E. 

Geissler, 1983) so to zahtevo nadgradili celo na raven didaktičnega načela o celostnosti pouka. 

Gibalna in čustveno aktivnost sta v učni praksi premalo upoštevani.  

Gibalna učna aktivnost 

Velik pomen imajo psihološko-fiziološka odkritja o velikem učnem pomenu kinestetičnih občutkov, 

o njihovem deležu za boljše razumevanje, pomnjenje in uporabo znanja.  

Lahko rečemo, da »tudi vsako umsko delo zahteva za svojo učinkovitost hkrati telesne gibe in 

kretnje, skratka telesno delo, vsaj v nekem najmanjšem obsegu« (Trstenjak, 1988; v Strmčnik, 

2001). 

V novejšem času namenjajo povezanosti telesnogibalnih in duševnih procesov veliko pozornost 

teorije o oblikovanju pojmov, govora in mišljenja. Ugotavljajo, da ne gre le za enosmerno 

potekanje miselnih procesov, za njihovo izražanje le navzven, marveč tudi za ponotranjanje 

zunanje, tudi motorične aktivnosti, da bi se ta intelektualizirala v mišljenju. V povezanosti 

intelektualne in fizične aktivnosti je Piaget konkretne operacije prišteval med osnovne strukture 

intelekta in menil, da so gibi (ne občutki) prve prvine psihičnega življenja. Ugotavljal je, da je 

človek v stalnem delovanju, kar mora pustiti posledice v njihovem mišljenju oz. spoznavanju. 

(Strmčnik, 2001) Podobno je mislil Bruner, (1974; v Strmčnik, 2001), ko je zapisal, da normalni 

duševni razvoj poteka od aktivnega (ravnanje) k ikoničnemu oz. slikovnemu (ponazarjanje) in 

naprej k simbolnemu dojemanju sveta. Zato se je treba tudi didaktično opreti na to psihološko 

zaporedje. Na tej podlagi so teorijo mišljenja razvijali tudi drugi strokovnjaki (npr. Rubinštajn, 

Vigotsky …). 

Bistvo dejavnega pouka je v tezi, da se pojmi največkrat ne morejo učno oblikovati le s preprostim 

opazovanjem, z razlaganjem in razmišljanjem, marveč tudi z ravnanjem, s fizičnim manipuliranjem 

ali z rokovanjem s spoznavnim objektom. Kar veliko je resnice v aforizmu: »Razloži mi in bom 

pozabil, pokaži mi, pa se bom spomnil, dovoli mi, da prakticiram, pa bom razumel in znal.« Tako 

učenje je še posebej koristno za bolj motorično naravnane učence, ki jim operativno manipuliranje 

z učnimi vsebinami bistveno olajša zaznavanja, razumevanje, zapomnitev in uporabo znanja. 

Razume se, da »prakticiranja« ni mogoče absolutizirati. Veliko je učnih vsebin, za katere 

kinestetično ali ravnanjsko učenje ni primerno. Po drugi strani pa se mnogih stvari ne moreš 

naučiti, če jih ne narediš. 
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Motorična aktivnost v učni praksi je na splošno slabo upoštevana. Če zanemarimo ročne aktivnosti 

pri pisanju ali likovnem izražanju, je najbolj vidna pri učnih predmetih, ki brez take aktivnosti ne 

morejo shajati, npr. pri športni vzgoji, tehničnem in laboratorijskem ali katerem drugem 

praktičnem poučevanju in učenju (npr. na šolskem vrtu). Tudi vključevanje učencev v raznovrstno 

učno demonstriranje ponuja več kinestetičnih aktivnosti, kot če to izvede učitelj. (Strmčnik, 2001) 

Zavedati se je potrebno vpliva kinestetične aktivnosti na celotni osebnostni razvoj učencev. Pri 

pouku je težišče na psihični aktivnosti. Motorična aktivnost v tej ali oni obliki naj jo podpira, ne 

more pa je zasenčiti, vsaj ne v splošno-izobraževalni šoli, ki se ne more zadovoljiti s spretnimi 

rokami na račun osiromašenega intelekta. Učenje, delo in igra so sicer medsebojno povezane 

aktivnosti, niso pa identične. (Strmčnik, 2001) 

 

Čustvena učna aktivnost 

Čustveno doživljanje človeka zunanjih in notranjih dražljajev, vplivov in izkušenj je njegova 

elementarna danost, zgodnejša kot mišljene. To velja najprej za človekov ontogenetski razvoj, saj 

je svoja občutenja in razpoloženja najprej izražal z risanjem, s klesanjem in z gestikuliranjem, šele 

mnogo kasneje pa tudi z govorom kot tipičnim izrazilom mislečega bitja. Enaka zaporednost je 

značilna tudi za človekov filogenetski razvoj. Dojenček veliko prej reagira čustveno kot pa 

razumsko. Še več. Ta segment bivanja odločilno vpliva tudi na kognitivni razvoj in njegove 

aktivnosti, daje jih določeno dinamiko in usmeritev. Učiteljem je znano, kako močna čustvena 

vzburjenja, npr. jeza, strah, trema ali katere druge čustvene napetosti, dobesedno blokirajo 

učenčevo mišljenje. (Strmčnik, 2001) 

Za čustva je značilna izjemna subjektivnost, od tod velike individualne značilnosti v doživljanju 

ljudi. Posebno velike razlike so med učenci, zato ne gre brez individualiziranega odnosa do njih, 

zlasti glede na njihovo starost, spol in temperament. (Strmčnik, 2001) 

Za didaktiko je pomembno spoznanje, da je otrokova duševnost najbolj sprejemljiva za tiste učne 

vtise in dejavnosti, ki so čustveno obarvani. Brez emotivne osnove ostane kognitivna učna 

dejavnost labilna. Še več. Vodi lahko k učnim in delovnim motnjam. Upravičeno trdimo, da so 

čustva osrednji vzvod in »mazivo« učenčeve aktivnosti. (Strmčnik, 2001) Čustva imajo osrednjo 

vlogo v  človekovem življenju, torej tudi pri učenju, zato je to potrebno izkoristiti tudi pri pouku 

športne vzgoje. 

 

Intelektualna učna aktivnost 

Izmed vseh vrst aktivnosti je intelektualna temeljna in najvišja spoznavna zmožnost človeka kot 

mislečega bitja. Pedagoško jo najpogosteje označimo kot sposobnost zavestnega učenja. Vendar ni 

vsaka intelektualna aktivnost didaktično enakovredna. Optimalne razvojne in učne rezultate zmore 

le tista, ki učencem omogoča globlje razumevanje in smiselno obvladovanje objektivne stvarnosti z 

vrednotami vred, funkcionalno razvijanje ter usposabljanje za samoizobraževanje. (Strmčnik, 2001) 

 
 
 

 
 
 

 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
62 

 

VPLIV DRUŽINSKEGA OKOLJA 

Zelo pomemben vpliv na učenčevo telesno aktivnost in dojemanje športa ima njegova družina in 

družinsko okolje. 

 

Obdobje zgodnjega otroštva (predšolsko obdobje) je pravzaprav obdobje, ki ga morajo starši 

izkoristiti, da otroku ponudijo čim več izkušenj, povezanih z gibanjem, in ga usmerjajo v različne 

aktivnosti, ki temeljijo na gibanju, ter tako posredno vplivajo na njegove kasnejše odločitve.  

Če želimo, da ima otrok vrstnike, ki pozitivno vplivajo nanj, in so redno gibalno/športno aktivni, je 

pomembno, da ga starši, učitelji, sorodniki sami usmerijo v določeno družbo. Na ta način bo že kot 

otrok oblikoval določene navade in vzorce obnašanja, ki jih bo prenesel v mladostništvo in kasneje 

v odraslo dobo. Zdrav življenjski slog je širok pojem, ki zajema človeka kot celoto. Gre torej za 

celostni razvoj, ne samo gibalni in telesni, temveč tudi duševni in socialni. (Završnik, & Pišot, 2005) 

Urbano okolje je za otroke in mlade pomembno kot življenjski prostor, vendar se pogosto kaže tudi 

na neprimernost ureditve prostora s stališča možnosti za gibanje. Mladim slabšamo možnosti, da bi 

postali neodvisni, ogroženo pa je tudi njihovo zdravje. Prevlada avtomobila v mestu ogroža celo 

možnosti za igranje, ki je osnova za njihov psihosocialni razvoj. (Otroci v gibanju, 2004) 

Zelo pomembno je povečanje gibalne aktivnosti otrok, kjer imajo lahko ključno vlogo športna 

vzgoja v šolah, športne dejavnosti v društvih in klubih ter drugačno, aktivnejše preživljanje 

prostega časa v krogu družine.  

Na šolskih dvoriščih in otroških igriščih je treba namestiti varna športna igrala, ki zagotavljajo 

spontano gibalno dejavnost otrok, starši pa bi morali nadzorovati, koliko časa preživijo najmlajši 

pred televizorjem ali računalnikom. Poskrbeti je treba tudi za aktivno preživljanje prostega časa ob 

sobotah in nedeljah ter med počitnicami. O vsem tem se je treba s starši pogovarjati na govorilnih 

urah in roditeljskih sestankih, saj je pri razreševanje problematike zdravega otrokovega razvoja 

njihova vloga neprecenljiva. (Bučar Pajek, Strel, Kovač, & Pajek, 2004a, 2004b) 

 

 

 

5.9 MOTORIČNI RAZVOJ UČENCA 
 

Motorični razvoj je v razvoju človekovih psihičnih funkcij v ospredju predvsem v prvih letih 

življenja, v kasnejših razvojnih obdobjih pa ga pogosto neupravičeno zapostavljamo v primerjavi z 

drugimi komponentami osebnosti. (Horvat, 1994b) 

Spoznavni ali kognitivni razvoj se prav tako hitro in dinamično odvija v prvih sedmih letih življenja, 

čeprav ima nato še zelo pomembne razvojne faze, ki so odločilni označevalci celotnega nadaljnjega 

otrokovega psihičnega razvoja. Obe funkciji razvoja imata veliko skupnih značilnosti, saj 

pravzaprav – v skladu z nekaterimi kognitivnimi teorijami – spoznavni razvoj človeka tako v 

filogenezi kot v ontogenezi izhaja iz motoričnega razvoja. (Horvat, 1994b) 

 

Elementarna gibanja, ki temeljijo na gibalnih vzorcih, so osnova za razvoj gibalnih stereotipov. 

Motorični razvoj poteka od prvih refleksno pogojenih gibalnih vzorcev, ki šele omogočajo 
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vzdrževanje položaja telesa, kasneje pokončno držo in hojo (lokomocijo), pa do osvajanja hotenih, 

kompleksnih in problemsko zastavljenih nalog. (Pišot, 1999)  

Pot od grobe oblike gibalnih vzorcev pa do zahtevnih gibalnih stereotipov, ki jo spremljajo številne 

korekcije in neuspeli poizkusi, je možna le skozi številne izkušnje, ki se smiselno nadgrajujejo. Pri 

tem pa ne smemo pozabiti tudi na izredno pomembno vlogo, ki jo v psihomotoričnem učenju ima 

motorični transfer – vertikalni, lateralni in bilateralni. Prenos informacij pri usvajanju novih gibalnih 

nalog iz že usvojenih gibalnih nalog na druge podobne gibalne naloge omogoča otroku (človeku) 

hitrejše napredovanje in bogatenje motoričnega spomina. Proces, ki ne temelji na smiselni 

nadgradnji motoričnega opismenjevanje in želi omenjene stopnje pospešiti ali prehiteti, ima lahko 

izrazito negativne posledice, ki se odražajo na različnih podsistemih psihosomatskega statusa. 

(Pišot, 1999) 

 

Motorični razvoj šolskega otroka 

Pri otrocih, ki vstopajo v šolo, je že izražena večja učinkovitost, usklajenost in kontrola različnih 

gibalnih dejavnosti. Vendar lahko med njimi takoj opazimo razlike, saj nekateri niso razvili temeljne 

gibalne faze do ustreznega nivoja. Tu ima pomembno vlogo tudi športna vzgoja, da ta primanjkljaj 

poskuša nadoknaditi, seveda s podporo družine, sicer je naloga učiteljev le delno opravljena. 

Če otroci v tej fazi zastanejo, bo preprečen razvoj v naslednji fazi, kjer gibanje postaja sredstvo za 

otrokovo široko športno udejstvovanje. (Vauhnik, Kovač, Cankar, Šubelj, Slana, & Slana, 1991) 

Številni znanstveniki namreč ugotavljajo, da kar zamudimo na gibalnem področju v tej starosti, 

kasneje težko nadoknadimo (Horvat, 1994a). Osnovna lokomotorna, stabilnostna in manipulativna 

gibanja, podprta z ustrezno razvitimi srčno-žilnimi zmogljivostmi, se že tu povezujejo v bolj 

zahtevne oblike gibalne dejavnosti. Kot ima v tem obdobju preozka specializacija, ki je pogosti 

napačno razumljena, manj ugoden učinek, ima omejevanje gibanja še slabšega. Otrok, ki je 

deležen stalne in pravilno programirane športne obravnave, bo dobil veliko stimulansov, ki delujejo 

na njegove sposobnosti sprejemanja in oblikovanja novih gibalnih stereotipov. Pri enajstih letih pa 

se lahko izbor športnih dejavnosti zoži. (Vauhnik, Kovač, Cankar, Šubelj, Slana, & Slana, 1991) 

 

Z vidika motorike predstavlja vstop v šolo izredno pomemben poseg v otrokovo življenje, v 

ontogenetske procese, ki jih nismo srečali v filogenezi človekovega razvoja. Šola s svojimi 

zahtevami, oblikami dela in življenja (večurno sedenje, mnogokrat utesnjenost v premajhnih 

prostorih, premalo časa, namenjenega gibanju in sprostitvi, neprimerni prostori za izvedbo športne 

vzgoje in neprilagojeni športni pripomočki za to razvojno stopnjo ipd.) predstavlja vrsto omejitev 

za otrokov gibalni razvoj. Posledica te velike spremembe v načinu življenja otrok je nakopičena 

energija, ki jo težko potrošijo, zato jim je treba zagotoviti zadostno število čim bolj pestrih gibalnih 

spodbud. To obdobje je namreč najprimernejše za razvoj sposobnosti, kjer prevladuje 

informacijska komponenta gibanja (Horvat, 1994b; Vauhnik, 1984; Kovač, & Štihec, 1988). 

 

Med šestim in desetim letom se telesna rast upočasni, intenzivneje pa začnejo rasti mišice. 

Izjemna sposobnost za razvoj koordinacije in ravnotežja, določena stopnja intelektualne razvitosti, 

sposobnost sprejemanja skupinskih navodil in skupnega sodelovanja predstavljajo ustrezne pogoje 

za športno vadbo, ki na igriv način vodi otroka od vzpostavljanja temeljnih gibalnih vzorcev do 

spoznavanja osnov posameznih športov. (Horvat, 1994a, 1994b) 
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Zaradi hitrega razvoja velikih možganov in procesov mielinizacije korteksa je to najprimernejši čas 

za začetek splošne športne vadbe otrok, saj se glede na razvojne značilnosti otrok najlažje 

oblikujejo osnovni gibalni programi, sploh tisti, ki zahtevajo veliko naučenih gibalnih vzorcev, ki jih 

v sami ontogenezi človekovega razvoja ne najdemo (gimnastika, balet, smučanje, plavanje …). 

(Horvat, 1994a, 1994b) Z vadbo športnih vsebin, ki zahtevajo usklajenost različnih gibanj in 

razvijajo različne vrste koordinacije ter ravnotežje, razvijamo tudi otrokovo intelektualne 

sposobnosti (Klojčnik, 1977; Vauhnik, 1984).  

 

Obdobje med desetim in petnajstim letom je v sodobni civilizaciji izredno občutljivo razvojno 

obdobje. Označuje ga ponovno aktivirana hitra telesna rast (predvsem okončin), prav tako se 

pospeši razvoj psihičnih in hormonskih procesov, v ospredje prihaja razvoj konativnih procesov. 

Zato v tem obdobju pogosti pride do začasnega zastoja ali celo nazadovanja v gibalnem razvoju, 

saj poruši ustaljene motorične vzorce, kar je predvsem naraven in razumljiv pojav. Toda to otroci 

le težko dojemajo in na žalost mnogokrat tudi sama strokovna športna sfera. Kot posledico tega pa 

beležimo velik osip pri športnih dejavnostih otrok. Še posebej tistih, ki se sistematično ukvarjajo že 

s tekmovalnim športom. Občutljiva je tudi posameznikova samopodoba. (Horvat, 1994a, 1994b) 

 

 

Spoznavni ali kognitivni razvoj 

Za otroka na tej razvojni stopnji je značilno konkretno logično mišljenje. Otroci že pravilno 

izpeljujejo logične sklepe, le da za to potrebujejo logične premise, ki se morajo ujemati z realnim 

svetom. Pojav morajo videti v realni situaciji, zato je pomembno, da pri učenju uporabljamo čim 

več prikazov (demonstracij) in druge oblike nazorne ponazoritve procesov. (Kovač, Strel, & Jurak, 

2004b; Horvat, 1994b) To je zlasti pomembno tudi pri motoričnem učenju zahtevnejših aktivnosti 

ali njihovih kombinacij. Kljub vsem razvojnim napredkom pa je otrok s svojimi kognitivnimi procesi 

v zahtevnejših situacijah še vedno egocentričen. To lahko najbolj nazorno opazimo pri 

elementarnih in športnih igrah, ki zahtevajo hitre in zapletene povezave pri realizaciji zamisli, npr. 

uporaba taktičnih rešitev v napadu, kjer posamezniki poskušajo izpeljati akcije čim bolj samostojno 

ne glede na soigralce. Prehod v formalno logično mišljenje je počasen in individualne razlike med 

posamezniki so še večje. Te ravni spoznavnih sposobnosti ne dosežejo vsi intelektualno normalno 

razviti posamezniki ali pa le na nekaterih področjih. (Horvat, 1994a, 1994b) 

 

V obdobju med 1. in 5. razredom osnovne šole je čas za razvoj osnovnih struktur motorične 

inteligentnosti posameznika. Tega se šolske oblasti pogosti premalo zavedajo in ne posvečajo 

dovolj časa in pozornosti tem vidikom otrokovega psihičnega razvoja (Horvat, 1994b). Zato je 

nujno, da razredni učitelji dobro poznajo zakonitosti motoričnega in kognitivnega razvoja otrok, saj 

lahko le tako ustrezno načrtujejo športno-vzgojno dejavnost in poskušajo čim pozitivneje vplivati 

na otrokov razvoj. 

 

 

 

 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
65 

 

5.10 DOŽIVLJANJE ŠPORTNE VZGOJE 
 

Zavedati se je treba, da so cilji športne vzgoje specifični in drugačni od ciljev drugih šolskih 

predmetov. Prav tako pa so cilji, vsebine, metode in oblike dela z mladimi pri športni vzgoji 

bistveno drugačne od tistih pri procesu treninga z izbrano populacijo, posebej nadarjeno za šport, 

zato je nekritično prenašanje raziskovanih izsledkov, pridobljenih na vzorcih odraslih športnikov ali 

posebno za šport nadarjenih otrok, na šolsko populacijo ter zanemarjanje didaktičnih, pedagoških, 

psiholoških in socioloških vprašanj športne vzgoje nedopustno. Športni pedagogi vse prevečkrat 

gledajo na uspešnost procesa športne vzgoje skozi merljiv dosežek v posamezni športni panogi in 

zato večjo pozornost namenjajo sposobnejšim učencem, pozabljajo pa na različnost populacije in 

na druge, pomembnejše vrednote športne vzgoje. Takšna usmeritev lahko marsikoga, ki ni 

posebej nadarjen za šport, prej odvrne od športa, kot pa ga pritegne in navduši zanj. Tisti, ki ne 

doživljajo uspešnosti, se radi izogibajo tem dejavnostim. (Kovač, 1999b) 

 

Tekmovanja so pomemben in nepogrešljiv del športne vzgoje. Ko se zavzemamo za tekmovalnost, 

prilagojeno starosti, znanju in potrebam otrok na različnih ravneh izobraževanja, izhajamo iz 

psihološkega izhodišča, da so želja po igri, sprostitvi, razvedrilu, predvsem pa ustvarjalnost in 

potreba po primerjanju, pomembne v otrokovem doživljanju.  

Tudi za tekmovanja veljajo nekatera strokovna načela, ki se jim ne smemo izogniti. Učenci morajo 

biti za tekmovanja pravilno pripravljeni in zavestno ter strokovno vodeni. Šele takrat postanejo 

tekmovanja osebnostno oblikovalni dejavnik, ki se kaže v sprejemanju dosežkov drugih, »fair 

playu« in vrednotenju nasprotnika, sprejemanju odvisnosti rezultatov od vloženega truda in 

napora, spoznavanju drugih ljudi in dežel ter sklepanju prijateljstev. Tekmovanja so torej s svojo 

fiziološko, socialno in pedagoško vlogo osmišljena. Kljub temu pa je treba biti pri vsaki stvari 

zmeren. Čeprav sta šport in tekmovalnost smiselno povezana, ni nujno, da se vedno pojavljata 

hkrati. (Vauhnik, Kovač, Cankar, Šubelj, Slana, & Slana, 1991) 

 

Tušak (2006) meni, da mora biti vključevanje v športno vzgojo eden izmed pozitivnih aspektov 

osebnosti otroka, ki mu daje zadovoljstvo in užitek, ne pa da povzroča anksioznost in stres. Prav 

skozi kooperativnost, komunikacijo in razumevanje je moč ustvariti zadovoljnega in sposobnega 

mladostnika.  

Učenci morajo doživljati veselje in zadovoljstvo, saj to predstavlja osnovni vzgib za sistematično 

ukvarjanje s športom v kasnejšem obdobju (Kovač, Strel, & Jurak, 2004b).  

Vadbo pa lahko popestrimo tudi z glasbo. Glasbena spremljava zagotavlja večjo sproščenost otrok. 

(Kovač, Strel, & Jurak, 2004b) 

 

Zdi se, da se naše dojemanje športne vzgoje oblikuje že v zgodnjem kontaktu z družino in učitelji 

pa tudi s trenerji, s katerimi pridejo v stik v osnovni šoli. (Mawer, 1995) 

Efektiven učitelj se še posebej zaveda nujnosti zvišanja dobrega mnenja o samem sebi predvsem 

pri manj spretnih učencih. Prizadeval si bo spodbujati vse učence in to ne glede ne sposobnosti, 

spol ipd., da bi to dosegli. Torej se tak učitelj zaveda nevarnosti pričakovanj in predsodkov. 

Pomembno je tudi, da učitelj ojača oblike primernega vedenja. (Mawer, 1995) 
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5.11 USPEŠNOST IN MOTIVACIJA UČENCEV 
 

Da je motivacijo treba razumeti kot višji, krovni pojem za aktivnost in da gre pri njej za tesno 

zvezo med spodbujanjem in aktivnostjo, nakazuje že etimološka zgradba pojma motivacija 

(Strmčnik, 2001). Sestavljen je iz latinskega samostalnika »motus« (gibanje, duhovno delovanje, 

živahnost, spodbuda …) in glagola »movere« (gibati, delovati, sprožiti …). Oba dela pojma 

vključujeta tako spodbujanje kot delovanje. Zaradi tega je motivacijo in aktivnost smiselno združiti 

in ju videti kot dva vidika enotnega načela.  

Učna motivacija je skupen pojem za vse zunanje in notranje dejavnike, ki dajejo spodbude za 

učenje, ga usmerjajo, mu določajo intenzivnost, trajanje in kakovost (Marentič Požarnik, 2003). Za 

motivacijsko vedenje je značilno spoznavno in čustveno vzburjenje, ki vodi do zavestne odločitve 

za ravnanje (učenje) in sproži obdobje vztrajnega intelektualnega in fizičnega napora, da bi 

dosegel postavljeni cilj. Vsakršno motivacijsko vedenje je rezultat interakcije oz. medsebojnega 

vplivanja več dejavnikov, med njimi razmeroma trajnih osebnostnih potez posameznika (npr. 

interesi, raven pričakovanj) in značilnosti učne situacije (npr. privlačnost, težavnost, smiselnost 

naloge, medosebni odnosi, značilnosti učnega okolja). 

 

Eno osnovnih izhodišč dobrega poučevanja je zagotoviti uspešnost in motiviranost vseh učencev. 

Pri zasledovanju obeh ciljev mora učitelj upoštevati različnost učencev. Zahteve prilagodi vsakemu 

posamezniku. Učitelj upošteva načelo, da ob  primerni vadbi napredujejo vsi učenci. (Kovač et al., 

2011; Kovač, Strel, & Jurak, 2004a) 

Učitelj izbira cilje, vsebine, učne metode in oblike tako, da se učenci počutijo prijetno ter igrivo, kar 

jim ob drugih splošnih ciljih omogoči psihično razbremenitev in sprostitev od naporov, ki jih prinaša 

ustaljen šolski ritem. Vsi učiteljevi ukrepi morajo biti naravnani k oblikovanju pozitivnih stališč do 

športa, podpirati morajo oblikovanje pozitivne samopodobe in prijateljskega odnosa do sošolcev. 

(Kovač et al., 2011; Kovač, Strel, & Jurak, 2004a) 

Učitelj gradi motivacijo z ustrezno izbiro vsebin in postopkov, še posebej pa s spodbujanjem in z 

vrednotenjem posameznikovega napredka. Osebni cilji učencev so različni in temeljijo na specifični 

učinkovitosti. Biti morajo takšni, da jih učenec ob primerni vadbi lahko doseže. Predvsem ne smejo 

biti osredotočeni na primerjanje z drugimi. Pri oblikovanju osebnih ciljev se učitelj opira na 

večkratno spremljanje športnih znanj, telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev. Pri tem 

je z motivacijskega stališča učinkovita uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

(Kovač et al., 2011)  

Pri zagotavljanju uspešnosti in motivacije se učitelj posebej posveti učencem z nižjo stopnjo 

prirojenih gibalnih sposobnosti, učencem, ki zaostajajo v biološkem razvoju in učencem s 

posebnimi potrebami. Šibke gibalne sposobnosti ter s tem povezana slabša gibalna učinkovitost je 

večkrat povezana s telesno zgradbo, s povečano maso telesa in odvečno količino podkožnega 

maščevja. Takšni učenci še posebej potrebujejo gibanje in igro, pozitivne spodbude ter prilagojene 

obremenitve. Pri športni vadbi se morajo prepletati čustveni, razumski, socialni in vrednotni vidiki 

vzgoje. (Kovač et al., 2011; Kovač, Strel, & Jurak, 2004a) 

Zanimivi športni programi otroke hitro navdušijo, napredek pa jih razveseli. Zato je pomembno, da 

je vadba zanimiva, prilagojena posamezniku, strokovno načrtovana in kontinuirana, kar zagotavlja, 
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da otrok opazi svoj napredek in si tako oblikuje pozitiven odnos do športnih dejavnosti. (Kovač, 

Strel, & Jurak, 2004a) Prav tako posebno pozornost namenimo učencem s posebnimi potrebami 

(Kovač, Strel, & Jurak, 2004; Taylor, & Ryan, 2005). 

 

Gibalne sposobnosti so tesno povezane z otrokovimi funkcionalnimi sposobnostmi in zdravstvenim 

stanjem, njegovim mentalnim in s socialnim razvojem. Na tej stopnji vplivajo na pojmovanje 

samega sebe in na razvoj vrstniških odnosov. Tisti, ki ne doživljajo uspešnosti, se radi izognejo 

tem dejavnostim in to jih lahko zaznamuje za celo življenje.  

Učenec ima v zvezi z ukvarjanjem s športom dve pomembni potrebi: potrebo po zabavi, ki 

vključuje potrebo po vzpodbudi in potrebo, da se počuti cenjenega. (Vauhnik, Kovač, Cankar, 

Šubelj, Slana, & Slana, 1991) 

Vsakdo od nas želi kdaj uspeti, se počutiti sposobnega in biti cenjen. Kmalu spoznamo, da je naša 

vrednost v veliki meri odvisna od sposobnosti, ki nam omogočajo dosežke. Zelo zgodaj to spoznajo 

tudi otroci in v športu to prenesejo v pomen: zmaga je uspeh, poraz je neuspeh. 

Vsakega otroka je treba usmerjati tako, da se bo počutil cenjenega. Potrebno je poiskati možnost 

doživljanja uspeha za vsakega izmed njih. Učitelj mora učence naučiti, da uspeh ni samo zmaga, 

ampak preseganje učenčevih lastnih ciljev. Osebni cilji naj temeljijo na specifični storilnosti in 

vedenjskih vzorcih. Če si učenci ob učiteljevi pomoči postavijo realne, dosegljive cilje, se počutijo 

sposobnejše in doživljajo uspeh. S tem pridobijo na samozaupanju in se brez strahu pred 

neuspehom lahko posvečajo vadbi zahtevnejših prvin. Spoznajo, da so posledice vloženega napora 

ugodnejši izidi, občasnim neuspehom pa botruje premajhen trud. Mlade je treba naučiti, da poraz 

v športu ni neuspeh. Neuspeh pa je, če niso vložili maksimalnega napora. Spoznati morajo, da 

slabši športnik še ni slabši človek. (Vauhnik et al, 1991) 

 

Potrebno je tudi, da učitelj učencu pomaga prepoznavanja svojih meja, jih naučiti razumeti in 

sprejemati svoje omejitve, vendar tako, da s tem ne bo izničena njihova motivacija in želja še 

naprej se ukvarjati s športom.  

Zelo veliko vlogo imajo tudi učiteljeva pričakovanja. Pričakovanja odraslih in storilnost drugih otrok 

lahko povzroči, da otroci razvijejo realno stopnjo aspiracije ali pa jo razvijejo nad ali pod svojimi 

sposobnostmi. Otrok, od katerega se bo stalno pričakovala večja storilnost, kot to dovoljujejo 

njegove sposobnosti, ali katerega rezultati se vedno primerjajo z rezultati drugih otrok, ne bo razvil 

realne stopnje aspiracije, ampak se bo zaščitil tako, da si bo postavil zelo nizke cilje, da bi se 

izognil neuspehu, ali pa si bo postavil pretirano visoke in brez realne ocene svojih sposobnosti.  

(Vauhnik et al, 1991) 

 

Optimalno aktivnost učencev je mogoče doseči tako, da (Vauhnik et al, 1991):  

 Zahtevnost vadbe prilagodimo učenčevim sposobnostim. Naloga naj bo taka, da predstavlja 

izziv, ne pa tako težka, da učencu ne ponuja nikakršnih možnosti za uspeh. Če je otrok 

izredno sposoben, izziv pa majhen, se bo dolgočasil. Obratno bo pri slabših otrokovih 

sposobnostih in prevelikem izzivu. Posledici bosta strah in zaskrbljenost. 

 Vadba naj temelji na pestrem izboru športnih aktivnosti. Mladim je potrebno dovoliti, da 

sodelujejo pri izbiri in določanju nekaterih od teh. 
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 Organizacija dela naj bo taka, da učenci ne bodo predolgo čakali v vrstah. To, da je vsakdo 

vključen, pomeni, da je vključen v igro, ne le v vadbo. 

 Če učenci med igro in vadbo nenehno poslušajo navodila, opozorila, pripombe in kričanje s 

strani igrišča, jim to onemogoča doživljanje optimalne aktivnosti. 

 

Tri pogoje za zagotovitev motivacije pri učencih navajajo tudi drugi avtorji (Good, & Brophy, 1991; 

v Mawer, 1995): 

1. vzpodbudno učno okolje, kjer je učitelj potrpežljiv in spodbuja učence, 

2. naloga naj bo jasna, zastavljena na ustrezni stopnji zahtevnosti, in taka, da bodo učenci 

lahko ob določeni količini vloženega truda lahko doživeli velik uspeh, 

3. naloga naj bo izziv, naj bo zanimiva, vsebinsko pomembna in smiselna, tako da bodo učenci 

razumeli, kakšen je namen njene izvedbe. 

 

Aktivnosti, v katerih učenec vidi namen ali smisel, bodo skoraj zagotovo zelo produktivne (Pollard, 

& Tann, 1994). 

 

O tem, kako potrebna je zadovoljitev učenčevih potreb za uspešno učenje, je govoril že Maslow 

(1943). Po njegovi hierarhiji potreb se učenec ne more zbrati in osredotočiti na pouk, če so 

nezadovoljene njegove osnovne potrebe (wc, lakota, žeja, strah pred nečim, občutek izoliranosti 

…). Na motivacijo lahko vplivajo strah, zaskrbljenost, splošen odnos do nečesa, zvedavost, mesto 

kontrole (nad čem imamo vpliv) in neprestano kritiziranje in ne/uspehi (Travers, Elliott, & 

Kratochwill, 1993). 

Ko se čutimo spodbujene, se po Adlerju (b.l.) čutimo sposobne in cenjene ter bomo na splošno 

delovali povezano in kooperativno. Ko nam nekaj jemlje pogum, pa lahko delujemo na nezdrav 

način – s tekmovanjem, z umikom ali s predajo – obupamo. Pomembno je poiskati način za 

izražanje in sprejemanje spodbud, spoštovanje in socialni interes, ki nam bodo pomagali, da se 

bomo počutili izpopolnjeno in optimistično. 

 

Ljudje najbolj izkoriščamo svoj potencial, ko je naše delovanje v celi skladno. Občutki pozitivnih 

čustev nam prinašajo skladnost, medtem ko jo negativni zmanjšujejo. Informacije, ki so poslane iz 

srca v možgane, imajo zelo velik vpliv na višje možganske centre in vplivajo na zaznavanje, čustva, 

učne sposobnosti ter celo na koordinacijo in hitrost reagiranja. Pozitivna čustva omogočajo, da 

možgani bolj učinkovito obdelujejo informacije. To se zgodi zaradi povečane skladnosti delovanja 

leve in desne možganske polovice, rezultat tega je povečana kreativnost, koncentracija, povečanje 

učnih sposobnosti, izboljšanje reševanja problemov ipd. Srečne osebe zaznavajo stvari okoli sebe 

bolj pozitivno. Izboljša pa se tudi učenje in pomnjenje posameznika (Childre, 1998; v Jakopec, 

2007). 

 

Motivacija je torej psihološki proces, ki posameznika spodbudi k dejavnosti, da pri tej dejavnosti 

usmerja in dejavnost tudi vzdržuje skozi čas (Pintrich, 2003).  

Učna motivacija je pomemben psihološki dejavnik učne uspešnosti. Pomembno tudi sodoloča, v 

kolikšni meri in kako kakovostno se bodo učenci nekaj naučili na osnovi dejavnosti, ki jo izvajajo, 
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ali podatkov, ki so na razpolago. (Peklaj, Kalin,  Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & 

Ajdišek, 2009) 

Spoznavna teorija motivacije poudarja, da so posameznikova prepričanja o lastnih zmožnostih in 

sposobnostih ter prepričanja o vrednosti uspešnosti pri neki nalogi ali dejavnosti tista, ki 

pomembno določajo učno motivacijo. Posameznikova prepričanja o sebi, kamor spada tudi 

samoučinkovitost, so pomembni dejavniki učne uspešnosti (Bandura, 1997).  

 

Učna motivacija je odvisna tudi od značilnosti specifičnega konteksta, v katerem se učenje dogaja. 

Učenci namreč različno zaznavajo svoje intelektualne in učne zmožnosti, možnosti uspeha pri 

različnih predmetih ter težavnost, zanimivost in pomembnost teh predmetov. Zato prej kot o 

splošni učni motivaciji govorimo o specifični učni motivaciji, ki se navezuje na posamezne 

predmete v šoli. Peklaj, Kalin,  Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009) 

Če so učencu v neki dejavnosti uspešni, najpogosteje pripišejo uspeh svojim prizadevanjem in 

sposobnosti, kadar pa so neuspešni, pa večkrat pripisujejo vzrok dejavnikom, nad katerimi nimajo 

nadzora. Na ta način ohranjajo in vzdržujejo pozitivno samopodobo. (Peklaj et al, 2009) 

Kadar je učenec prepričan o lastni učinkovitosti pri doseganju učnih ciljev, bo vložil več truda v 

učenje in ne bo obupal kljub trenutni neuspešnosti. Prav tako zaznana samoučinkovitost oblikuje 

zastavljanje ciljev. Močnejši občutek samoučinkovitosti  vodi v zastavljanje višjih ciljev, posameznik 

se manj boji neuspeha in je pripravljen iskati nove poti reševanja problema, ko se stare izkažejo 

kot neuspešne. (Woolfolk, 2002; Peklaj et al, 2009) 

 

Način učiteljevega dela v razredu in odnos, ki ga učitelj vzpostavi z učenci, pomembno sooblikujeta 

motivacijo učencev za učenje ter zanimanje za predmet. Učitelj je oseba, ki zlasti mlajšim učencem 

predstavlja pomemben model za odnos do izobraževanja in učenja. Za mlajše učence je učitelj 

odrasla oseba, ki veliko ve, jih vodi in usmerja, zna odgovoriti na vsa njihova vprašanja, ter oseba, 

ki ji lahko zaupajo. Mlajši učenci tudi vrednotijo svojo uspešnost in ustvarjajo svoj položaj v 

razredu na osnovi učiteljevih pohval in naklonjenosti. Ker je v obdobju poznega otroštva 

izgrajevanje učne kompetentnosti pomembna psihosocialna naloga, mlajši učenci sprejmejo 

učitelja kot tisto pomembno figuro, ki jim omogoča izražanje njihovih sposobnosti in zamisli, 

potrjevanje lastne vrednosti ter razvijanje novih znanj in veščin. Mlajši učenci želijo biti pri učitelju 

priljubljeni, zato se trudijo, da s svojim vedenjem sledijo njihovim zahtevam in navodilom. (Peklaj 

et al, 2009) 

 

Veliko učne snovi v šoli je takšne, pri kateri učenci ne zaznavajo njene uporabne vrednosti ali se 

jim dolgoročna vrednost učne snovi, kot jo predstavi učitelj, zdi preveč abstraktna, nejasna in 

oddaljena. Notranja motiviranost za učenje tudi razvojno upada, zlasti v obdobju zgodnjega 

mladostništva oz. na predmetni stopnji osnovne šole (Eccles et al., 1993; v Peklaj, Kalin, Pečjak, 

Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009). 

 

Učitelj lahko tudi s pomočjo nagrad zvišuje notranjo motivacijo za učenje, vendar je pomembna 

vrsta nagrade. Učinkovite nagrade so tiste, ki se neposredno nanašajo na kakovost učenčevega 

dela, ne pa le na učenčevo sodelovanje pri dejavnosti, in ki so potrdilo za učenčeve izkazane 

zmožnosti. Prav tako nagrade spodbudijo motivacijo v primeru, kadar naloga sama po sebi ni 
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zanimiva, saj v nasprotnem primeru nagrada znižuje motivacijo. Nagrade kot pohvale, spodbude in 

socialno priznanje so učinkovitejše kot materialne nagrade (Ryan & Deci, 2000; v Peklaj, Kalin, 

Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009). 

 

Motivirani učenci so zelo željni učenja, zato se splača vložiti veliko časa in truda vanjo ter tudi v 

učenje o motivaciji (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993). Tudi Adler (1999) pravi, da kvaliteta 

izobraževanja temelji na samoizpolnitvi, napredku učitelja, razsvetljevanju državljanov in karierni 

produktivnosti.   

Sposobnost motiviranja učencev je osnova za to, da stvari v razredu gladko tečejo. Je tudi temelj 

efektivnega učenja. (Pollard, & Tann, 1994) 

 

 

 

5.12 INDIVIDUALIZACIJA IN DIFERENCIACIJA 
 

Vprašanje grupiranja in diferenciranja učencev je bilo v zgodovini šolstva vedno prisotno. Potekalo 

je z različnimi nameni in po različnih kriterijih. Danes vprašanje diferenciacije in individualizacije 

usmerja strokovni razmislek, kako prepoznati in z ustreznimi organizacijskimi in didaktično 

izvedbenimi načini upoštevati individualne razlike med učenci, da bo pouk čim bolj kakovosten in 

bo vodil h kakovostnemu in k trajnemu znanju učencev. (Bela knjiga, 2011) 

Učencem glede na zmožnosti in druge posebnosti prilagajamo pouk (notranja diferenciacija) 

športne vzgoje tako v fazah načrtovanja, organizacije in izvedbe kot pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja. Pri tem smo še posebej pozorni na specifične skupine in posameznike. (Kovač, M. et al. 

2011) 

Strmčnik (1987)  pojasnjuje razliko med diferenciacijo in individualizacijo.  

Pravi, da je učna diferenciacija pretežno organizacijski ukrep, s katerim demokratično usmerjamo 

učence po njihovih določenih razlikah v občasne in stalne homogene ali heterogene učne skupine, 

da bi tako šola z bolj prilagojenimi učnimi cilji, vsebinami in didaktično-metodičnim stilom dela 

bolje uresničevala socialne in individualne vzgojno-izobraževalne namene.  

Individualizacija pa je po njegovem mnenju učno načelo, ki zahteva od šole in učitelja, da 

odkrivata, spoštujeta in razvijata utemeljene individualne razlike med učenci, da skušata sicer 

skupno poučevanje in učenje čim bolj individualizirati in personalizirati, se pravi prilagoditi 

individualnim vzgojnim in učnim posebnostim, potrebam in nagnjenjem posameznega učenca ter 

mu omogočiti kar se da samostojno učno delo.  

Za notranjo diferenciacijo je značilno, da ohranja naravne, heterogene učne razrede in oddelke, 

individualne zmožnosti, potrebe in želje učencev pa skuša upoštevati znotraj razredov, oddelkov z 

variiranjem učnih ciljev in vsebin, v okviru različnih učnih oblik (frontalni, skupinski, parni, 

individualni), metod, učne tehnologije in z vključevanjem individualizirane učne pomoči ter drugih 

specialnih korektivnih in kompenzatornih ukrepov (Strmčnik, 1993; 2001). Z notranjo diferenciacijo 

se doseže večjo učinkovitost pouka, učenec pa hitreje zazna svoj napredek.  

Učitelj mora poznati posebnosti vsakega otroka (gibalno učinkovitost učenca, znanje, morebitne 

posebnosti v gibalnem in telesnem razvoju, osebnostne značilnosti, zdravstveno stanje). 
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Upoštevati mora tempo razvoja posameznika, »saj hitrejši ne smejo »posiljevati« počasnejših, ti pa 

ne smejo ovirati hitrejših« (Strmčnik, 2001). Prav tako mora upoštevati socialno situacijo (navade 

učencev, razredno klimo, bioritem) in poznati ter uporabiti dobre motivacijske tehnike.  

 

Diferenciacija in individualizacija 

Vse večje razlike so opazne v morfoloških značilnostih in gibalni učinkovitosti učencev. Velike 

razlike v gibalnih sposobnostih slovenske mladine znotraj istih starostnih skupin so bile ugotovljene 

že pred tridesetimi leti. Tako so Petrović, Strel in Ambrožič (1982; v Kovač, & Jurak, 2010) 

ugotovili, da je bila gibalna učinkovitost stotih najbolj sposobnih enajstletnih otrok na ravni 

povprečja populacije osemnajstletnih, medtem ko je bilo povprečje sto najmanj uspešnih na ravni 

povprečja sedemletnih otrok. V zadnjem desetletju se pospešeno povečuje delež tako predebelih 

kot podhranjenih otrok in mladostnikov, prav tako pa tudi izjemno gibalno sposobnih in tistih, ki 

imajo zaradi različnih vzrokov težave v gibalnem razvoju; trendi nakazujejo, da se bodo razlike 

med mladimi v prihodnosti še povečevale (Strel, Kovač & Jurak, 2007; v Kovač, & Jurak, 2010). To 

zahteva tudi različne pristope oz. različne športne programe, ki bodo prilagojeni individualnim 

potrebam vsakega mladega človeka.  

 

Slovenska devetletna osnovna šola na različnih ravneh šolanja predvideva notranjo ali didaktično 

diferenciacijo, fleksibilno diferenciacijo in zunanjo. Tudi Strmčnik (1987) meni, da je posebej 

pomembno, da se učitelji zavedajo, da je vsak otrok individualna in specifična osebnostna celota, 

ki je v individualnem in specifičnem razmerju do učnega cilja, vsebine, metode in sredstev. Ker 

enak pristop poučevanja nekatere učence privilegira, nekatere pa diskriminira, je cilj notranje učne 

diferenciacije optimalno spodbujanje razvoja vsakega učenca, razvijanje osebnostnih lastnosti, 

doseganje zadovoljstva in uspeha, hkrati pa tako delo omogoča, da zadostimo otrokovi potrebi in 

»pravici« po individualnosti (Strmčnik, 1987). 

 

Kovač in Jurak (2010) navajata nekatere utemeljitve diferenciacije in individualizacije drugih 

avtorjev (Brettschneider & Naul, 2004; Marjanovič Umek et al., 2004; Mišigoj Duranković et al., 

2003; Strel et al., 2007; Tancig, 1987): 

– različni posamezniki se ob enaki kronološki starosti nahajajo v različnih razvojnih fazah, 

– velike individualne razlike so najbolj opazne v začetku šolanja, saj je le četrtina učencev na 

ravni razreda, ki ga obiskujejo, 

– vsak otrok ima svoj »urnik« razvoja, ki ga določa kombinacija dednosti in vplivov okolja, 

– zlasti v osnovni šoli so med otroki velike razlike v hitrosti zorenja, 

– posebej opazne so razlike v zorenju glede na spol učencev in se bodo v prihodnosti še 

povečevale, 

– sposobnosti so rezultat različnih dispozicij in vplivov okolja, zato ni vseeno, ali živi otrok v 

zanj spodbudnem okolju ali pa ga okolje celo zavira pri njegovem psihičnem, gibalnem in 

socialnem zorenju. 

 

Avtorja Kovač in Jurak (2010) dodajata, da med otroki in mladostniki velike razlike še posebej 

izstopajo pri športni vzgoji, zato sta ustrezna diferenciacija in individualizacija pomembni zahtevi 

športno-vzgojnega procesa. Učitelj ju mora upoštevati zaradi velikih razlik v gibalni kompetentnosti 
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učencev, še posebej v njihovih telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih, zdravstvenih 

posebnostih posameznika, stilih učenja in spoznavanja, znanju, osebnostnih lastnostih, motivaciji, 

interesih in pripravljenosti za delo, socialnih odnosih (samostojnost, pripravljenost za sodelovanje v 

skupini …). 

 

Učitelj športne vzgoje lahko upošteva potrebe učencev in njihove značilnosti znotraj vadbene 

skupine (Kovač, & Jurak 2010): 

– s postavitvijo različnih učnih ciljev (za nekatere učence je npr. cilj prilagoditev na vodo, za 

druge pa preplavati 50 m in opraviti varnostno nalogo in tako doseči standard, ki v Sloveniji 

opredeljuje plavalca), 

– z izbiro različnih vsebin (npr. sposobnejši učenci pri odbojki začnejo z zgornjim, drugi pa s 

spodnjim servisom), 

– z izbiro različnih obremenitev (npr. učenci pretečejo enako razdaljo, vendar v individualnem 

tempu ali pa pretečejo različne razdalje),  

– z razliko različnih socialnih učnih oblik (npr. vadba v homogenih skupinah, v katerih imajo 

učenci podobno raven plavalnega znanja), 

– z uporabo različnih učnih metod (učitelj lahko npr. uporabi le preprosto razlago o delovanju 

srčno-žilnega sistema pri aerobni obremenitvi ali pa diskusijski pogovor o pomenu aerobne 

pripravljenosti kot varovalnega dejavnika zdravja), 

– z uporabo različnih pripomočkov (določeni učenci preskakujejo nižjo kozo ali skrinjo, drugi 

pa višjo; za podajo in lovljenje lahko uporabijo balone, lažje in težje žoge). 

 

Šele individualizacija, ki zagotavlja upoštevanje različnosti, omogoča enake možnosti za doseganje 

optimalnih (najboljših) rezultatov učenja pri vsakemu učencu, pomeni pa tudi povečanje 

uspešnosti (oz. zmanjševanje neuspešnosti) pri vseh učencih. Z individualnim pristopom naj bi 

raven motivacije dvignili do te mere, da bi bila športna vzgoja za vsakega otroka in mladostnika 

pozitivna izkušnja. (Kovač, & Jurak 2010) To pa po Corbinu (2002) pomeni večjo verjetnost, da se 

bo posameznik ukvarjal s športom tudi v odraslosti.  

 

Številni učenci bodo dosegli višje cilje že, če bo učitelj spremenil učni pristop, če bo upošteval 

drugačnost učencev pri sprejemanju, procesiranju, razumevanju, predstavljanju učne vsebine ob 

raznolikosti didaktičnih pristopov – od raznovrstnih učnih metod in oblik, njihovega kombiniranja in 

modificiranja do uporabe različnih učnih sredstev in pripomočkov ter prilaganja učnega tempa 

(Kalin, Valenčič Zuljan, & Vogrinc, 2008). 

Najprej je treba uporabiti didaktično-metodično učno diferenciacijo in šele takrat, če učitelj ne 

dosega ustreznih ciljev z njeno pomočjo, naj poseže po vsebinski učni diferenciaciji (Kalin, Valenčič 

Zuljan, & Vogrinc, 2008). Učitelj športne vzgoje naj tako najprej uporabi dobro organiziran 

skupinski pouk (kombinacija vadbe po postajah in vadbe z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami), 

šele nato naj se odloči za diferenciranje vsebine. 

 

Stroka sicer visoko ceni načelo individualizacije in ga od učiteljev pričakuje, vendar pa je v šolski 

realnosti skorajda neuresničljiv ideal (Peček, & Lesar, 2006). Popolna individualizacija je možna 
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predvsem pri vrhunskem športu in v določenih primerih pri delu z otroki s posebnimi potrebami. 

Težava je tudi, da notranja diferenciacija zahteva veliko število in različne pripomočke.  

Starc (2003) pa opozarja tudi, da ideja individualizacije nosi v sebi sicer velik potencial, vendar pa 

ne sme postati neobvladljiva, sicer bodo posledice za medsebojne odnose katastrofalne: »Če bomo 

tudi v šoli pristali na igro, ki v vsakem trenutku pristaja na individualno obravnavo, se utegne 

zgoditi, da bomo pri otrocih še poglobili utvaro, da se okolica vedno prilagaja njim in da imajo do 

tega ekskluzivno pravico. S tem bi vzgojili generacijo popolnih individualistov, ki ne bi bili sposobni 

nobenega podrejanja željam in zahtevam soljudi, ne bi bili sposobni spoštovati njihove drugačnosti 

in bi nenehno ustvarjali konflikte ter povečevali občutek negotovosti pri sebi in drugih. S takšnimi 

zahtevami po ekskluzivnosti lahko zabredemo v težave, saj bi ti otroci v odrasli dobi lahko postali 

tiranski egoisti, ki pričakujejo, da bodo drugi vedno izpolnjevali njihove ukaze.« Zaradi omenjenih 

negativnih učinkov mora učitelj pri individualizaciji ravnati pazljivo in vedeti, kaj počne. Kljub temu 

pa individualizacija nosi v sebi ogromno možnosti za kakovostnejši pouk. 

In'am Al Mufti (1996) pa je opozoril še na eno skupino učencev, na katero se pogosto pozablja – 

na nadarjene učence. Jefferson (v In'am Al Mufti, 1996)  je o tem zapisal: »Nič ni manj pravično 

kot enako obravnavanje neenakih ljudi.« Če bolj nadarjenim učencem ne damo ustreznih možnosti 

izobraževanja, s tem osiromašimo družbo za najbolj sposobne ljudi, ki bi vodili resničen in učinkovit 

razvoj. 

 

Zaradi zdravstvenih razlogov so nekateri učenci opravičeni sodelovanja pri posameznih oblikah 

športne vzgoje. Po presoji zdravnika so lahko opravičeni delno ali popolno in za krajše ali daljše 

časovno obdobje. Če so učenci delno opravičeni, naj učitelj prilagodi proces dela vsakemu 

posamezniku z zdravstvenimi indikacijami skladno z napotki zdravnika. O športni dejavnosti otroka 

se posvetujte tudi s starši. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004a; Vauhnik et al, 1991) 

Otroci, ki so zaradi različnih vzrokov gibalno manj uspešni, potrebujejo posebno pozornost. Ne le 

da jih je teže pridobiti za vključevanje v športne dejavnosti, z neprimernim pristopom jih od športa 

lahko tudi odvrnemo. Posebej izstopajo tudi otroci, ki jih je strah. Le-ta je običajno posledica 

otrokovih preteklih negativnih izkušenj. Vadbo je treba prilagoditi in postopno voditi otroka, prav 

tako spodbujamo druge otroke, da takim otrokom pomagajo. Nikogar naj ne bo strah pred igro ali 

da česa ne bo zmogel in da se mu bodo zato smejali. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004a) 

 

 

 

5.13 INTENZIVNOST IN OBSEG VADBE 
 

INTENZIVNOST VADBE 

Ustrezna kondicijska pripravljenost učencev je pomemben dejavnik zdravega življenjskega sloga. 

Zato mora učitelj sproti strokovno utemeljeno prilagajati razmerje med obsegom in intenzivnostjo 

obremenitve. (Kovač et al., 2011)  

Obremenitev je različna pri različnih vsebinah in v različnih stopnjah učnega procesa. Pri dalj časa 

trajajočih aerobnih gibalnih nalogah je priporočljivo, da učitelj uravnava intenzivnost s 

spremljanjem srčnega utripa z merilniki srčne frekvence. To ima motivacijski in spoznavni učinek. V 
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zadnjem delu ure intenzivnost praviloma pade do stopnje, kar omogoča umirjen sklep ure. (Kovač 

et al., 2011)  

 

V Angliji so bili učenci zmerno do močno aktivni manj kot 20 % časa, velik del pa ure preživeli bolj 

ali manj statično. Na tak način ne moremo pričakovati, da se zadosti dovoljšni količini gibanja, ki 

ga otrok potrebuje, in pričakovanim smernicam, ki zadevajo zdravje. (Green, 2008) 

 

Učitelj mora torej precej pozornosti pri načrtovanju nameniti organizaciji ure z namenom, da bo 

zagotovil ustrezno gostoto in intenzivnost vadbe. 

 

 

OBSEG (KOLIČINA) ŠPORTNE VZGOJE 

Janez Svetina (1990) je zapisal: »Tako kot so otroku vsak dan potrebni hrana, spanje, počitek in 

igra ter prijazni in topli človeški stiki, mu je vsak dan potrebna tudi primerna telesna dejavnost in 

vzgoja. Šolo bi bilo treba urediti tako, da bodo imeli vsi zdravi otroci redno vsak dan eno ali dve uri 

športne vzgoje.«  

Vsakodnevna športna vzgoja bi lahko imela zagotovo močan vpliv na oblikovanje pozitivne 

samopodobe, kajti posamezne elemente lahko otroci velikokrat izvedejo, utrjujejo in znanja dobro 

osvojijo. Vadba staršem ne bi vzela celih popoldnevov, saj bi bili učenci deležni zadostnega gibanja 

že v šoli. To je cenovno ugodna in kvalitetna športna aktivnost. (Ogrin, 1999) 

Učenci pri bolj pogosti športni vzgoji lahko spoznavajo več novih vsebin, bolje se lahko seznanjajo 

z novimi športi in njihovimi osnovni pravili. Bolj utrdijo različna športna znanja, imajo več 

priložnosti za razvijanje različnih sposobnosti, bolj se razgibajo, sprostijo in naberejo energije za 

druge šolske obveznosti. Šport jim lahko postane bolj blizu, navada in del življenja. (Ogrin, 1999) 

Več kot so učenci telesno aktivni, bolj lahko razvijajo svoje temeljne spretnosti, meni Fisher (2005; 

v Green, 2008). 

 

Obremenitvam naše izrazito storilnostno naravnane šole se je mogoče zoperstaviti z ustrezno in 

vsakodnevno športno dejavnostjo. Že v 70. letih so pristojne mednarodne asociacije predlagale, da 

je športu v šoli potrebno nameniti tretjino, najmanj pa šestino celotnega časa namenjenega 

vzgojno-izobraževalnemu delu.  (Vauhnik, Kovač, Cankar, Šubelj, Slana, & Slana, 1991) V eni od 

šest let trajajočih ameriških raziskav so na primer dokazali, da so tisti učenci, ki so bili vsak dan 

deležni ustrezne športne dejavnosti, bili v boljši kondiciji in dobivali pri šolskem delu boljše ocene. 

Ugotovljen pa je bil tudi pozitiven vpliv gibalne dejavnosti na njihovo čustveno ravnovesje, 

samozavest in samostojnost (Ismail, A. H., L. E. Tratchman, Psychology today, 1976, str. 24–28; v 

Vauhnik, Kovač, Cankar, Šubelj, Slana, & Slana, 1991). 

 

Šole, ki organizirajo športne oddelke, menijo, da naj bi država oz. lokalna skupnost vsem učencem 

zagotovila uro športa dnevno. Taka so tudi priporočila športnih strokovnjakov svetovnih asociacij 

(ICSSP, Unesco, Svet Evrope). (Jurak, & Kovač, 2007) 

Tudi Svetina (1990) meni, da bi bilo potrebno šolo urediti tako, da bodo imeli vsi zdravi otroci vsak 

šolski dan od 1 do 2 uri telesne vzgoje. 
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Po podatkih za leto 2007 je Slovenija glede količine športne vzgoje nekje v povprečju in ne 

odstopa od ostalih držav EU. Zanimivo je tudi, da bi pričakovali večje število ur v razvitejših 

državah, pa temu sploh ni tako, velikokrat je celo obratno. Največ časa športu posvetijo v Franciji, 

in sicer 120–240 min tedensko. Prav tako ima v več državah športna vzgoja manjši pomen od 

ostalih predmetov. (Hardman, 2008b) 

Povprečno število učnih ur športne vzgoje v evropskih državah niha med 50 in 80 ur letno. V 

primerjavi z drugimi predmeti je to še vedno precej malo. V povprečju športna vzgoja predstavlja 

manj kot 10 % pouka oz. polovico časa, namenjenega matematiki. Na primer: v šolskem letu 

2011/12 je število ur športne vzgoje letno za razredno stopnjo na Irskem znašalo 37 ur, v Franciji 

in Avstriji pa 108 ur. V povprečju je količina športne vzgoje precej nizka, sploh v primerjavi z 

drugimi predmeti. Na ta način se odraža manjša pomembnost športne vzgoje v primerjavi z njimi.  

Zanimivo je tudi dejstvo, da je bilo nacionalno preverjanje znanja iz športne vzgoje do sedaj 

izvedeno le v Sloveniji. (Physical Education and Sport at School in Europe, 2013) 

 

V strokovni literaturi lahko zasledimo številna priporočila glede gibalne aktivnosti otrok (NASPE, 

2004; v Šimunič, Pišot, & Planinšec, 2010) in mladostnikov (Corbin, Le Masurier & Franks, 2002; 

Sallis et al., 1994; v Šimunič, Pišot, & Planinšec, 2010), ki poskušajo opredeliti njihovo pogostost, 

intenzivnost, obliko in trajanje. Najnovejša okvirna priporočila za šoloobvezne otroke in 

mladostnike (6–18 let) predlagajo 60 minut ali več vsakodnevne gibalne/športne aktivnosti, ki bi 

dosegla zmerno do visoko stopnjo intenzivnosti (Strong et al., 2005; v Šimunič, Pišot, & Planinšec, 

2010). V priporočilih za mlajše otroke se skladno z njihovimi razvojnimi potrebami poudarja 

predvsem variabilnost gibalnih aktivnosti, ki bodo v prvi vrsti zabavne in zanimive ter bodo vplivale 

nanje motivacijsko. Upoštevati je treba tudi naravo gibalno/športne aktivnosti, ki je pri otrocih 

pretežno intervalne narave in ne toliko kontinuirane (Bailey et al., 1995; v Šimunič, Pišot, & 

Planinšec, 2010), zato ne moremo pričakovati, da jo bodo izvajali neprekinjeno. 

Tudi gibalne sposobnosti današnjih otrok so skromnejše kot pred petnajstimi do dvajsetimi leti. 

Otroci so izpostavljeni enostranskim obremenitvam, statičnim aktivnostim, premalo se gibajo na 

prostem. Tudi delovno okolje v vrtcih in šolah je ergonomsko neprilagojeno. (Šimunič, Pišot, & 

Planinšec, 2010) 

Pomembno vlogo pri tem imajo vrtci in šole, saj vemo, da tu otroci preživijo precejšen del dneva. 

Športna vzgoja pomembno vpliva na otrokov interes za vključevanje v gibalne aktivnosti (Trudeau 

& Shephard, 2005; v Šimunič, Pišot, & Planinšec, 2010). Mnogi predlagajo (Naul, 2005; Zimmer, 

2005; v Šimunič, Pišot, & Planinšec, 2010), da bi bilo v šolah smiselno v času, ko ga otroci preživijo 

v oddelkih podaljšanega bivanja, ponuditi vsakodnevne kakovostne in zanimive programe 

gibalnih/športnih aktivnosti. Poleg tega je smiselno tudi v šolske odmore vključiti čim več gibanja, 

ki bi imelo predvsem sprostitveno in rekreativno funkcijo. Prav tako kaže spodbujati ostale 

možnosti za gibalno aktivnost, kot so prihodi in odhodi v in iz vrtca oz. šole – pogosto bi lahko 

namreč prepogost transport z avtomobilom nadomestili s hojo ali s kolesom. Otroku bi morali 

ponuditi kakovostne programe gibalnih aktivnosti, zlasti na prostem (Fjortoft, 2001; Pišot et al., 

2003; v Šimunič, Pišot, & Planinšec, 2010) in seveda omogočiti ustrezne možnosti za to. Za dosego 

takih ciljev je potrebno vključevati strokovnjake vrtcev, šol in zdravstvenih institucij pa tudi lokalnih 

skupnosti in družin.  
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Vsi zgoraj navedeni ukrepi bi za realizacijo od države in lokalnih skupnosti sicer zahtevali dodatna 

finančna sredstva, ki pa bi bila za izboljšanje obstoječega stanja smiselno naložena, saj je dobro 

znano, da so finančne posledice gibalne neaktivnosti in prekomerne telesne mase, ki se v največji 

meri prenesejo na zdravstveni sistem, izjemno velike. Zato je popolnoma razumljivo, da v mnogih 

razvitih državah vlagajo velike napore in finančna sredstva v celo vrsto ukrepov za povečanje 

gibalne aktivnosti in zmanjševanje posledic, ki jih prinaša sodobni vedenjski slog sedečih otrok. 

(Šimunič, Pišot, & Planinšec, 2010) 

Toda zagotavljanje ustreznega dinamičnega, izkušenjsko bogatega okolja, polnega ustreznih in 

raznolikih gibalnih spodbud zahteva od odgovornih določeno tveganje. Otrok mora imeti možnost 

stopiti na ulico, na igrišče, v naravo in se tam srečati z najrazličnejšimi gibalnimi/športnimi 

aktivnostmi, z vrstniki. Današnji model vedno bolj hiperprotektivne družbe starše povprečnega 

otroka od takšnih možnosti odtujuje, saj svojim otrokom želijo »najboljše«, zato jih zapirajo v 

socialne, čustvene in gibalne »inkubatorje«. V takšnih »varnih« okoljih otroci nimajo možnosti in 

pravih spodbud ter ne razvijajo potrebe po prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja. Ta zaprt 

krog, ki vodi v neaktivnost, je predmet številnih opozoril današnji družbi, ki pa očitno danes še ni 

sposobna sprejeti konkretnih ukrepov. Nasprotno – jemlje se denar šolam in učiteljem, kjer bi 

lahko deležni velike količine takih spodbud.  

Odgovornost pa bi morali prevzeti tudi odrasli, ki jih je potrebno ozaveščati in jim omogočiti 

ustrezna okolja, v katera bodo lahko popeljali lastne otroke ter se tudi sami aktivno vključili v 

gibalno/športno aktivnost. Gibalno kompetenten otrok namreč velikokrat pomeni tudi gibalno 

kompetentne starše. Družba bo morala na vseh nivojih (lokalno, regionalno in nacionalno) v 

različnih okoljih (vrtci, šole, podjetje, javni zavodi) in starostnih skupinah (otroci, mladostniki, 

odrasli in starostniki) prevzeti odgovornost za nastalo stanje ter s sistemskimi ukrepi predvideti 

premike in spremembe. Skrb za trajnostni razvoj in zdravje okolja ter družbe bomo morali kot 

enega ključnih dejavnikov v obravnavo vključiti življenjski slog posameznika, njegovo globalno 

učinkovitost, odpornost njegovega organizma in zmožnosti dela. Naši najmlajši, kot najbolj ranljivi, 

so rizična populacija, ki jo neustrezen življenjski slog hitro zajame in si jo podredi. Hkrati pa so 

prav otroci najbolj dojemljivi za ustrezne spodbude, ki jih prevzemajo in se jim prilagajajo, 

posredno pa imajo tudi najmočnejši vpliv na svoje starše in širšo okolico. (Šimunič, Pišot, & 

Planinšec, 2010) 
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5.14 RAZREDNA KLIMA 
 

»Izbrali ste najtežjo službo, ki zadeva človeška razmerja, kar jih obstaja. Nikjer drugje vam ni 

treba narediti toliko, da ustvarite odnos, ki ga potrebujete za uspešno poučevanje«, pravi Glasser 

(2001). Zadovoljujoči odnosi so jedro ogromnega uspeha. Ko učence pridobimo na svojo stran, 

bodo postali zelo dobri učenci. 

 

Eden od osnovnih pogojev za kakovostno znanje in učinkovito učenje je spodbudno učno okolje, v 

katerem se učenci počutijo varne in sprejete in kjer doživljajo občutke lastne adekvatnosti ter 

uspešnosti. Take možnosti pa ne nastajajo same od sebe ali pa kar na ukaz, takšno strukturo 

gradimo postopoma in z veliko mero posluha in občutljivosti za vse udeležence: tako za učence kot 

za učitelje. (Rutar Ilc, 2002) 

Narava razredne klime in kvaliteta medosebnih odnosov sta bistvena za vzpostavljanje pozitivnega 

učnega okolja (Pollard, & Tann, 1994). 

 

Razredno klimo je Fraser (1989; v Zabukovec, & Boben, 2005a) opredelil kot dogajanje v razredu, 

ki je določeno z medsebojnimi odnosi, osebnostnim razvojem posameznikov (cilji lastnega razvoja 

in napredovanja na področju znanja, spretnosti in navad) in s sistemskimi značilnostmi (značilnosti 

in zakonitosti razreda kot socialnega sistema).  

V skladu z Lewinovo teorijo polja (Pečjak, 1983; v Zabukovec, & Boben, 2005a) posameznik v 

socialnem okolju zadovoljuje svoje potrebe in uresničuje želje ter pričakovanja. Razredna klima je 

ustrezna, kadar zaznavamo zmerno razliko med obstoječim in želenim stanjem. Manj ustrezna je 

takrat, kadar je razlika med obstoječim in želenim stanjem prevelika ali premajhna. 

 

Po nemškem pedagogu Wolfgangu Schulzu (1994) je bistvo in temeljna vloga pouka socialno 

delovanje, ki temelji na enakopravnosti in interakciji udeležencev izobraževanja. V tem okviru so 

poleg učitelja tudi učenci nosilci učnega procesa.  

Učenci se učijo, kako biti v razredu del množice drugih otrok in kako z njimi vzpostaviti odnose. Od 

tega je odvisno, kako se bodo ustalili v razredu, kar pa vpliva tudi na njihovo učenje. Učitelj mora 

spremljati odnose v razredu, saj le-ti ali pa pomanjkanje le-teh lahko učencu povzroči veliko 

neprijetnosti in stresa. Pozitivni medosebni odnosi v razredu pospešujejo učenje, učitelju in 

učencem dajejo občutek osebne izpolnitve, so opora pozitivni, polni vsebine in disciplinirani delavni 

atmosferi, katero želijo ustvariti vsi učitelji. Združevalen razred je tisti, v katerem se zavestno 

vsakemu učencu omogoča, da v njem in razrednih aktivnostih deluje kot polnovreden član in da se 

počuti koristnega, vrednega in sprejetega. (Pollard, & Tann, 1994) 

 

Vsak razred je edinstveno psihosocialno okolje, za katerega je značilna specifična dinamika 

odnosov in komunikacijskih vzorcev med učenci in učitelji. Ta se razvija na podlagi individualnih 

značilnosti učiteljev in učencev, izkušenj učencev z učenjem, učnimi zmožnostmi, uspehi in odnosi 

z učitelji ter na podlagi medsebojnih povezav med učenci. (Puklek Levpušček, 2007) 
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Elliott (2012) opisuje razredno situacijo, v kateri se znajde učitelj, z značilnostmi, kot so: 

nejasnost, nepredvidljivost, nestabilnost, kompleksnost. Od učitelja, ki je avtonomen strokovnjak, 

se v tej kompleksnosti pričakuje, da zna samostojno in učinkovito odločati. 

 

Glavna socialna in psihološka potreba otroka so harmonični odnosi z drugimi ljudmi. Narava 

odnosov determinira vzdušje, v katerem poteka učenje. Odnosi pa učinkujejo na rezultate učenja. 

Dobri odnosi predstavljajo priložnost za napredek pri učenju in razvoju otrok. Odnosi z vrstniki 

postajajo vse pomembnejši, otrokom pa je običajno pomembno, kdo jih ima rad in ima strahove, 

da ga ne bi marali. (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) 

Na nek način učitelj predstavlja vse odrasle osebe v družbi in ima odločilno vlogo pri oblikovanju 

učenčevega vedenja, interesov, mnenj in intelektualnih dosežkov. Učitelj bo uspešen do te mere, 

kolikor je uspešen pri podajanju znanj, ohranjanju discipline in motivaciji znotraj odnosov z učenci. 

Poleg tega nikoli ne sme pozabiti na učenčeve psihične, psihomotorične, kognitivne, socialne in 

emocionalne potrebe.  

Učitelj je hkrati prijatelj mladih, član svoje stroke, član skupnosti, sodelavec in učitelj – različne 

vloge, različne spretnosti, različno vedenje, ista oseba. Marsikdo bi menil, da kaj takega sploh ni 

mogoče. (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) 

 

Martin, Sugarman in McNamara v knjigi  Models of classroom management III (2000; po Peklaj, 

Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009) navajajo, da vključuje pojem 

vodenja razreda vse tiste aktivnosti učitelja v razredu, s pomočjo katerih ta vzpostavlja pozitivno 

razredno klimo, da lahko v njej teče proces učenja in poučevanja. Učinkovitega vodenja zato tudi 

ne moremo obravnavati ločeno od aktivnosti poučevanja (Doyle, 1986). Podobno to povezanost s 

citatom Oserja argumentira tudi Kroflič (1997), ko pravi: »Učitelj, ki se usmeri le na didaktična in 

vsebinska vprašanja poučevanja, bo kratkoročno uspešnejši, dolgoročno pa bo uspešnejši tisti, ki v 

poučevanje vključuje tudi skrb in odgovornost za lastna dejanja.« 

 

V razredu potekajo nenehne interakcije med udeleženci, in sicer med učiteljem in učenci, učenci 

med seboj, ki ima tako svoj vsebinski kakor tudi odnosni vidik (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek 

Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009). Razred lahko zato opredelimo kot zapleten 

komunikacijsko-interakcijski sistem (Marentič Požarnik, 2003).  

Nekateri avtorji (Doyle; v Calderhead, 1994) opredeljujejo značilnosti razredne komunikacije, ki 

kažejo na njeno kompleksnost. Saj učitelj v komunikaciji z učenci ni le posredovalec učnih vsebin, 

temveč se vse bolj poudarja tudi pomembnost njegove vloge na odnosni ravni (Kagan & Tippins, 

1991; v Wubbels & Levy, 1993). Dobra, ustrezna komunikacija med učiteljem in učenci je pogoj za 

vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov oz. kot izpostavljajo nekateri avtorji, tudi pogoj za 

učinkovito učenje in poučevanje.  

Lahko rečemo, da se kompetentnost učitelja kaže v njegovih spretnostih vodenja in komuniciranja: 

kako učinkovito komunicira z učenci in z njimi vzpostavlja pozitivne odnose, kako oblikuje 

spodbudno učno okolje, pravila, disciplino v razredu, kako zna individualizirati delo s posameznimi 

učenci … (Peklaj, 2006c) 

Od učiteljevega vodenja pouka sta v veliki meri odvisni oddelčna klima in učna učinkovitost. Brez 

pozitivne in spodbudne oddelčne klime, ki omogoča učenje, je nerealno pričakovati visoke učne 
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rezultate, in sicer tako v osnovni kot tudi v srednji šoli. Sodobne kurikularne cilje, kot na primer 

razvijanje kritičnosti, iniciativnosti, izvirnosti, namreč lahko dosegamo le v ustrezni šolski kulturi in 

klimi, katere del sta kultura in klima oddelčne skupnosti. Učna učinkovitost naj bi bila uravnotežena 

s kakovostnimi medosebnimi odnosi med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.  

(Programske smernice, 2005) 

 

Pozitivne izkušnje in kakovostno znanje pri učenju v zgodnih obdobjih izobraževanja so pomembna 

podlaga za uspešno napredovanje po izobraževalni vertikali. Če učenje ne poteka na takšni 

podlagi, bo učenec zelo verjetno dobil pri izobraževanju in učenju slabe izkušnje in bo težko razvil 

ustrezne navade ter veselje za nadaljnje učenje. Bolj ko smo v obdobjih zgodnjega izobraževanja 

in učenja, usodnejše je, kakšno čustveno doživljanje spremlja učenje ter pridobivanje znanja in 

spretnosti. Ogibati se moramo ustvarjanju negativnega ozračja in negativnega odnosa do 

izobraževanja in učenja pa tudi do sebe kot učenca (pomanjkanje samozavesti, slaba 

samopodoba). (Jelenc, 2007) 

Vsak posameznik naj ima možnost, da se lahko v položajih, v katerih deluje, izrazi na več načinov 

– intelektualno, emocionalno in socialno. V vseh razmerjih in okoliščinah, v katere vstopa, naj ima 

čim pozitivnejši odnos in pristop. Omogočimo mu, da je v svojem ravnanju in delovanju živ ter 

raziskujoč, ne pa pasiven opazovalec in sprejemalec. Pridobiti si mora veselje do učenja. (Jelenc, 

2007) 

Iščimo možnosti, da bi otroku ponudili občutek uspešnosti − kjerkoli in kakršnekoli. Vsaka 

uspešnost, tudi tista, ki jo učenec doživi zunaj šole, je pomembna. 

Iščimo otrokove pozitivne lastnosti (nadarjenosti, prednosti, uspešnost) in jih krepimo; s tem bomo 

morda otroku pripomogli k uspešnejšemu obvladovanju in premagovanju njegovih šibkosti. 

Povečati je potrebno smiselnost in pomembnost ter življenjskost šolskega učenja (za različne 

potrebe družbe in posameznika). (Jelenc, 2007) Učitelj mora biti čim bolj pozitiven. Pozitivnost 

vsebuje neprestano poskušanje graditi na uspehu. (Pollard, & Tann, 1994) 

 

Na disciplino v razredu vpliva veliko dejavnikov. Odnose v učilnici pa ruši tudi zmanjšana 

sposobnost koncentracije (Delors et al., 1996). Odnosi z učenci pa so ključ vsega. Če se z njimi 

dobro razumeš, nimaš težav z disciplino in lahko narediš veliko več kot sicer. (Pollard, & Tann, 

1994) Menimo tudi, da se v varnem okolju veliko bolje učijo in zagotovo tudi učitelj dobi veliko več 

osebnega zadovoljstva. Pravzaprav je to tista nagrada, za kar se splača poučevati.  

 

Perspektiva učencev  

Poučevanje se lahko smatra kot uspešno, če se učenci učijo in tudi naučijo. Da bi se to doseglo, 

morajo učenci biti motivirani in tekom aktivnosti pri pouku pridobiti občutek samoizpolnitve. 

Sodelovati morajo pri procesu učenja in imeti občutek, da se trud, ki se ga od njih zahteva, izplača. 

Učitelj mora vzeti v obzir občutke in položaj učenca. Zato je tako pomembno, da od učencev 

pridobimo mnenje o aktivnostih pri pouku. To je motivacija za učence – učitelja zanima njihovo 

mnenje, učitelju pa hkrati poda informacije o dosežkih učencev in njihovih težavah. Običajno so 

učenci strokovnjaki za zaznavanje učiteljevega razpoloženja. Učenčeve povratne informacije so za 

učitelja precej natančne in zanesljive. (Pollard, & Tann, 1994) 
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Učiteljev zorni kot  

Samopodoba učitelja je prav tako pomembna kot ohranjanje pozitivne samopodobe učenca. 

Dobro, kvalitetno poučevanj ni bilo nikoli lahko in v določenem obsegu je vedno pomenilo 

postavljanje učenčevih potreb pred učiteljeve. Kakorkoli že, razredni odnosi so poseben in subtilen 

fenomen. Narava ˝delavnega konsenza˝ pa je povezana  z disciplinskimi in drugimi težavami, s 

katerimi se učitelj pogosto sooča. Po drugi strani pa lahko kvalitetni medsebojni odnosi učitelju 

predstavljajo neusahljiv vir osebnega zadovoljstva in samoizpolnitve.  

Občutki učitelja so prav tako pomemben dejavnik vzdrževanja pozitivne delovne klime, zato je 

spremljanje našega razpoloženja in misli zelo priporočljivo. (Pollard, & Tann, 1994) 

Sprememba v delovanja enega člana v odnosu lahko spremeni oz. vpliva na vse druge. Če se 

spremenimo mi, potem bodo spremembe vidne tudi pri učencih. (Travers, Elliott, & Kratochwill, 

1993) 

 

Učitelj si na podlagi izkušenj ustvari pričakovanja do vsakega učenca, preko komunikacije to 

prenese na učenca. Učenci absorbirajo učiteljevo mnenje in ga vzamejo za svojega in reagirajo v 

skladu z njim. Od koga se pričakuje več, od koga manj … Povečati je treba pričakovanja do vseh 

učencev. 

 

Učenje je odvisno tudi od urejene rutine, ki jo učitelj izoblikuje. S tem ni mišljeno na monotonost, 

dolgočasnost pouka, ampak na nek ustaljen način učiteljevega dela, zagotavljanje ozračja, v 

katerem se učenci počutijo dobro, saj natančno vedo, kaj se od njih pričakuje, kar jim daje tudi 

občutek varnosti.  (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) 

Organizacija v razredu mora biti takšna, da je zadovoljen tudi učitelj in da učenci poskušajo 

razumeti, zakaj je ta pomembna za učinkovito učenje. (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) 

 

Kyriacou (2010) pravi, da so za uspešno poučevanje najpomembnejši odnosi med učiteljem in 

učenci, ki temeljijo na dveh dejavnikih: prvi je ta, da učenci sprejmejo učiteljevo avtoriteto, drugi 

pa sta vzajemno spoštovanje in tesna povezava med učiteljem ter učenci. 

Vzajemno spoštovanje učitelj zagotovi z vzpostavitvijo avtoritete, pri katerem pa ne ogroža 

medosebnih odnosov. Povezavo z učenci in medsebojno spoštovanje učitelj pridobi z iskreno skrbjo 

in zanimanjem za učence ter s spoštovanjem učencev kot posameznikov. Spoštovanje učencev in 

njihovega učenja je srčika skritega kurikula v vsakem razredu. Če učitelj gradi na spoštovanju in 

učenci sprejmejo njegovo avtoriteto glede organizacije in vodenja pouka, med njimi vlada 

medsebojno zaupanje. (Kyriacou, 2010) 

Da so učitelj in učenci v dobrih odnosih, je potrebno tudi vzpodbudno in pozitivno razredno 

vzdušje, ki ga učitelj ustvari tako, da poskrbi, da se učenci pri pouku prijetno počutijo, a hkrati 

ohranja red. Vzpostaviti je potrebno delovno vzdušje, kjer se hkrati upoštevajo družbene in 

čustvene potrebe učencev, tako da se razvijejo medsebojno spoštovanje ter dobri medosebni 

odnosi. Oblikovanje učnega okolja, v katerem mnenja učencev nekaj veljajo in kjer se učenec 

počuti varnega, sprejetega, od učitelja zahteva veliko časa in energije. Učitelj mora biti prav tako 

ves čas dovolj občutljiv za probleme, ki izhajajo iz stisk učencev, zato jih mora dobro poznati. 

Očitna je tudi povezava med razrednim in šolskim vzdušjem, saj sovplivata drug na drugega – 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
81 

 

vpliva na učitelja in posredno na učence. Negativno vzdušje je lahko velika ovira za uspešno 

učenje in motivacijo učencev. (Kyriacou, 2010) 

 

Adamič (2004) pa opozarja na neprimerno vodenje. Ugotovljeno je, pravi, da prisilno vodenje 

pouka vpliva na učence frustracijsko, učenci svojega znanja ne cenijo in se učijo le tisto, kar 

morajo znati. Takšen pouk ne zadovoljuje njihovih notranjih potreb. Ključna razlika med prisilnim 

in neprisilnim vodenjem je razumevanje motivacije. 

Sočasno si je treba prizadevati tudi za kakovost dela, učenje in dosežki naj bodo kakovostni, vsak 

(učitelj in učenec) naj si prizadeva za čim bolje opravljeno delo.  (Adamič, 2004) 

 

Odnosi so verjetno eden od najpomembnejših delov našega življenja. Kvaliteta odnosov bo vplivala 

na kvaliteto poučevanja. Ob ugodnih pogojih učenci učinkoviteje razvijejo svoje učenčeve psihične, 

psihomotorične, kognitivne, socialne in emocionalne spretnosti (Travers, Elliott, & Kratochwill, 

1993).     

 

        

                                                                                                    

5.15 ZAGOTAVLJANJE DISCIPLINE 
 

Temeljni nalogi sta izobraževanje in vzgajanje. V praksi ju ni mogoče ločevati, v konkretnejših 

nalogah pa je lahko in večkrat tudi potrebno prenašati njuno težišče na eno ali drugo stran. Kljub 

zahtevnosti izobraževanja je vzgajanje vendarle nekoliko težje, kajti za poučevanje je potrebno 

»nekaj znati«, za vzgojo pa je treba »nekaj biti«, biti osebnost (A. Stifter).  (Strmčnik, 2001) Tako 

ne smemo zanemariti vpliva učiteljevega vedenja na dogajanje v razredu (Travers, Elliott, & 

Kratochwill, 1993). 

 

Brez reda in discipline učenje ne more potekati (Taylor, & Ryan, 2005). Red in upoštevanje pravil 

povečata učinek poučevanja, sta osnova. Učitelj ima tako dvojno odgovornost – da ohranja 

kontrolo in pozornost nad razredom, hkrati pa spodbuja odprtost učenja. Torej se hkrati od učitelja 

zahteva ravnovesje med določeno oddaljenostjo, toplino, udeležbo in sodelovanjem v odnosih. 

Koliko topline in bližine? (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) 

 

Če učenci niso motivirani, se običajno poslabša tudi disciplina in pade pozornost. Spreminjanje 

senzoričnega okolja je nujno, sploh pa pri učencih, saj je bilo z eksperimentom dokazano, da ima 

monotonost izredno negativne učinke na človeka. V kolikor pri učencih zaznamo nemir, takoj 

spremenimo dejavnost. (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) 

Po mnenju Skinnerja (1971; v Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) se vedenje oblikuje in ohranja 

glede na njegove posledice. Posledice prejšnjega vedenja vplivajo na učenca. Skinner meni, da tu 

ne gre za motivacijo, ampak je motivirano vedenje le posledica rezultata prejšnjih podobnih 

načinov obnašanja. Poudarja pa pomen pozitivne vzpodbude. Na ta način se poskušamo izogniti, 

da bi se učenci trudili in učili samo zato, da bi se izognili negativnim posledicam. Tako postanejo 
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zadovoljni, saj so razvili model vedenja, ki prinaša uspeh, prijetne odnose z drugimi in občutje 

dovršenosti.  

Potrebno je na primeren način izvesti prikaz, saj bodo učenci s primerno vzpodbudo uspešno 

imitirali naše ravnanje. Za to sta potrebna pozornost in spomin. 

Izogibajmo se grožnjam, da bi kontrolirali ali motivirali učence. Če je možno, uporabimo pozitivne 

tehnike za obvladovanje vedenja. Na ta način poleg zaželenega načina obnašanja spodbujamo tudi 

zadovoljstvo določenih učencev. (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993) Enako priporoča tudi Glasser 

(2001). 

 

Glasser (2001) se sprašuje, kako doseči takšno disciplino in motivacijo za učenje, da bi bilo 

omogočeno kakovostno poučevanje ter da bi učenci pridobili potrebno znanje za življenje? 

Odgovor: S kakovostnim vodenjem, ki razvija dobre odnose in s poučevanjem tistih vsebin, ki so 

za življenje potrebne. Učenci se morajo počutiti enakovredne (enakopravnost ni dovolj) ne glede 

na svoje sposobnosti, raso, narodnost, jezik, spol …  

Veselo in spodbudno okolje ni stvar sreče, ampak dela. Povezovati se je potrebno z učenci. Za to 

morajo učitelji narediti premik od tistega, čemur pravi Glasser zunanji nadzor, kateri uničuje 

odnose učenec – učitelj – razred, do okolja teorije izbire, ki povezuje učitelje, učence in starše.  

Zunanji nadzor se zgodi, ko uporabljamo 7 škodljivih navad, in sicer: grajanje, obtoževanje, 

pritoževanje, sitnarjenje, grožnje, kaznovanje in nagrajevanje, da bi v katerihkoli okoliščinah 

nadzorovali učence. Prisilno delo povzroča disciplinske probleme, saj omejuje kakovost dela in 

produktivnost. Namesto njih raje uporabimo 7 povezovalnih navad ali navad teorije izbire: 

skrbnost, poslušanje, podpiranje, prispevanje, spodbujanje, zaupanje in prijateljstvo. S tem se 

učencu poskušamo približati, ne da bi ga nadzirali, v čemer je velika razlika.  Čim bolje nam uspe 

na začetku zgraditi odnose, manj težav bomo imeli. (Glasser 2001, 1994) Adler (1999; b.l.) meni, 

da so otroci z neprimernim obnašanjem – otroci brez spodbud. Pomoč otrokom, da bi se počutili 

vredne, pomembne in sposobne, je običajno najučinkovitejša strategija pri obvladovanju vedenjsko 

težavnih otrok. 

 

Učitelj mora znati poiskati vzroke za določena ravnanja oz. vedenje in jih poskušati razumeti. 

Učitelj naj se, da bi se izognil marsikaterim nevšečnostim in nezadostnim učinkom njegovega 

poučevanja, vpraša (Travers, Elliott, & Kratochwill, 1993): Ali sem nepravičen? Ali sem 

nedosleden? Ali sem dolgočasen? Ali imam izoblikovano rutino? Ali poznam vsebino predmeta, ki 

ga poučujem? Ali lahko kontroliram svoje razpoloženje? Ali sem razmislil, kako se odzvati na 

najbolj primeren način?  

 

Učitelj mora, da bi uspešno izobraževal, v razredu razrešiti vzgojna (disciplinska) vprašanja (Kroflič, 

1997). Raziskave kažejo, da porabi učitelj približno polovico vsega časa v razredu za pripravo 

učencev na pouk, za obravnavo in spoprijemanje z vedenjskimi in drugimi problemi učencev, s 

čimer se neposredno in posredno ukvarja z doseganjem različnih vzgojnih ciljev. (Wragg, 1984) 

Ločevanje učnih in vzgojnih ciljev je torej mogoče le na teoretski ravni, medtem ko se v razredu 

učni in vzgojni cilji nikakor ne izključujejo, temveč po navadi prepletajo. 
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5.16 VODSTVO ŠOLE 
 

Čeprav učitelji igrajo ključno vlogo v družbi, ne more ukrepati sam. Zato je podpora znotraj 

institucije, v kateri je zaposlen, in v okviru skladnih nacionalnih in regionalnih politik, ki so ustrezno 

financirane, nujna. (Common European Principles, 2005; Kyriacou, 1997) 

 

Kakovost šolstva je odvisna od kakovosti dela šol, le-ta pa od vzgojno-izobraževalnega dela oz. 

učenja in poučevanja v razredu. Novejše mednarodne raziskave namreč izhajajo iz predpostavke, 

da je največ za kakovost šole mogoče storiti od znotraj oz. od spodaj navzgor. Predpostavlja se, da 

največ za izboljšanje dela lahko naredijo le učitelji sami, vendar ob ustrezni podpori ravnateljev in 

ostalih kolegov. (Zavašnik Arčnik & Gradišnik, 2011) 

Učitelji so glavni nosilci sprememb, vendar pa za izboljšave ne zadostuje iniciativnost posameznih 

učiteljev, saj posamezni učitelji lahko sicer vplivajo na dosežke učencev, vendar ni mogoče 

pričakovati, da bodo imeli trajni vpliv na šolo kot organizacijo. (Zavašnik Arčnik & Gradišnik, 2011) 

Izboljšave, ki jih sprožijo posamezni učitelji, bodo praviloma izginile, če šola kot organizacija ne bo 

vzdržala napora oz. prizadevanj zanje (Reezigt, & Creemers, 2005). 

 

Seveda pa za razvoj učiteljev niso odgovorni le sami. Del odgovornosti nosijo tudi drugi znotraj 

šole in tudi ustanove zunaj nje, ki morajo zagotavljati pogoje za učiteljev poklicni razvoj.  

Prav tako ima pri razvoju in napredovanju veliko moč klima znotraj šole, ki omogoča ali 

onemogoča razvoj učiteljevih spretnosti. (Kyriacou, 1997) 

Dosežki in nadaljnji razvoj (usposabljanje in izobraževanje) kompetenc, ki so del izziva dobrega 

poučevanja ter dobrega učitelja, niso samo odgovornost posameznika, ampak so največkrat v 

veliki meri tudi organizacije, v kateri je učitelj zaposlen. 

Učitelji so šoli največja pridobitev. So vmesni člen prenosa znanja, spretnosti in vrednot. Skrb za 

njihovo dobro počutje in profesionalni razvoj je zato bistven ter nujen del truda za zvišanje 

standardov poučevanja, učenja in dosežkov. Uspeh razvoja šole je torej odvisen od uspešnosti 

učiteljevega razvoja. Načrtovanje in spodbujanje vseživljenjskega razvoja pa je skupna 

odgovornost učiteljev, šole in vlade oz. ministrstva. (Day, 1999) 

 

Skrbno vodenje se splača, ker je kakovost dela v neposrednem sorazmerju s tem, kako dobro se 

delavci razumejo s svojo vodjo. In za vse ljudi, po mnenju Glasserja (2001), velja, da smo srečni le 

zato, ker smo ugotovili, kako zadovoljiti eno ali več od petih osnovnih potreb – preživetje, ljubezen 

in pripadnost, moč, svobodo in zabavo – ki so vgrajene v našo genetsko strukturo. Vse naše 

življenje je poskus čim bolje zadovoljiti eno ali več teh potreb. Zato jih ne smemo prezreti, saj so 

vir, ki napaja vse naše vedenje. 

 

Dobrega ravnatelja, ki je sposoben organizirati učinkovito skupinsko delo, si predstavljamo kot 

sposobno in odprto osebnost, ki zna v svoji ustanovi pogosto močno dvigniti kakovost. Da bi 

učitelji lahko dobro delali, morajo biti ne le dobro usposobljeni, temveč tudi dobivati potrebno 

podporo. (Delors et al., 1996) 
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Sposobnost voditelja je pripraviti ljudi, da sledijo s srcem in so pripravljeni delovati po svojih 

najboljših močeh. To je nekaj, kar si vodja lahko prisluži s svojim odnosom (komunikacijo) do 

zaposlenih. Tega se ljudem ne da ukazati. Najboljši voditelji so tako PRED-postavljeni in ne      

NAD-rejeni. V njihovem ˝podjetju˝ je najpomembnejši in najvrednejši »material« človek. (Vodenje 

– glavni vir uspeha, 2012)  Obvladovanje umetnosti dobrih medčloveških odnosov lahko ljudi 

preusmeri od tega, da bi nadzirali druge, k temu, da jih bodo vodili. Za uspešnost in učinkovitost 

vodje je potrebna humanost (Knežević, 2001; v Jakopec, 2007). 

 

Kakovostno ravnanje s čustvi ima tako zelo velik pomen in vpliv na naše intelektualne sposobnosti, 

kreativnost, zdravstveno stanje, odnos do drugih ljudi in uspešnost v življenju (Babarović, 2003; v 

Jakopec, 2007). Ljudje so pri svojem delu najbolj kreativni, uspešni in učinkoviti, če imajo radi 

delo, ki ga opravljajo, če jih le-to osrečuje (Amabile, 1996; Gendlin, 1982; v Jakopec, 2007). 

Zadovoljstvo vsakega posameznika na profesionalnem področju je temelj in gonilna sila, ki 

posameznika motivira ter spodbuja k aktivnemu delovanju v smeri realizacije zastavljenih delovnih 

ciljev. Obratno je nezadovoljstvo lahko blokada, ki otežuje oz. v skrajnih primerih celo onemogoča 

doseganje pričakovanih delovnih dosežkov. Ljudje smo unikati, zato nas motivirajo različne stvari. 

(Jakopec, 2007) 

Motiviranje zaposlenih je ena izmed najpomembnejših funkcij menedžmenta. Zaposlenim je 

potrebno dati priznanje za kakovostno delo in jih pridobiti za skupne cilje, zato naj kot unikati 

soodločajo in svetujejo. Najmanj, kar si zaposleni zaslužijo, je spoštovanje. Čeprav človeška 

aktivnost neprestano teži od zadovoljitve osnovnih fizioloških potreb k potrebam po varnosti, 

pripadnosti in končno k potrebi po samoaktualizaciji, si zaposleni navsezadnje želijo predvsem 

ugled. Kajti dobro lahko delajo le tisti zaposleni, ki svoje delovno okolje in pogoje dela zaznavajo 

kot ustrezne in spodbujajoče. Navdušenje je vedno nalezljivo, ljudje se odzivajo nanj, zato je 

enako pomembno kot trdo delo. (Jakopec, 2007) 

 

Spremljava vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev omogoča vpogled v učiteljevo delo in mu 

omogoča izboljšati svoje delo, vendar pa spremljanje (hospitiranje) ne sme biti mišljeno kot 

tradicionalno orodje za nadzor učiteljevega dela. Spremljava pouka in strokovni razvoj morata 

temeljiti na kulturi medsebojnega zaupanja, sodelovanja in partnerstva vseh učiteljev, pri čemer se 

razvojne osebne potrebe učitelja sočasno povezujejo z dolgoročnimi profesionalnimi potrebami 

učiteljskega poklica. (Lorenčič, 2006) 

Ob tem je pomembno, da strokovni delavec, katerega delo bo ravnatelj spremljal, ve, kaj se od 

njega pričakuje, in da dobi konstruktivno povratno informacijo; skratka, dobiti mora usmeritve, 

podporo in spodbude. (Širec, & Erčulj, 2006) 

 

Vodstvo mora dajati predvsem možnosti in vzpodbudo za osebno rast zaposlenih (Jakopec, 2007). 

Učitelji pa bi morali biti tesneje vključeni v odločanje, ko gre za izobraževanje (Delors et al., 1996). 

 

Jakopec (2007) je v svoji raziskavi podal še nekaj ugotovitev: 

 Ideje in sposobnosti učiteljev se v šoli premalo uveljavljajo predvsem zaradi slabih 

materialnih pogojev, neustreznih didaktičnih pripomočkov, pomanjkanja izobraževalne 

tehnologije in slabih medsebojnih odnosov.  
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 Delovno zadovoljstvo zaposlenih je pogosto odvisno tudi od dobre organizacijske klime, od 

ravnateljevega vodenja, ki se kaže skozi človeški pristop do sodelavcev, kar pomeni biti enak 

med enakimi, ne le kot nadrejena oseba, ki se zavzema samo za delovne dosežke in učinke 

zaposlenih.  

 Poklic učitelja je še vedno premalo cenjen. Premalo se vrednoti tudi delo učitelja v razredu 

(nagrajevanje). Mnogi učitelji delajo v veliki meri z vnemo, ker jih žene lastna ustvarjalnost in 

odgovornost do otrok in drugih udeležencev šole.  

 Delovno zadovoljstvo zaposlenih v slovenskih osnovnih šolah je manjše od evropskega 

povprečja.  

 Obstaja vzročno-posledična povezava med vodenjem in delovnim zadovoljstvom.  

 Pomanjkanje povratne informacije, pohval, nagrad, spodbud najbolj pomembno vpliva na 

doseženo delovno zadovoljstvo zaposlenih v osnovnih šolah.  

 

 

 

5.17 SODELOVANJE MED UČITELJI 
 

Ogromen vpliv na delo učitelja ima tudi klima na šoli – ljudje v organizaciji in njihove domneve, 

prepričanja, odnosi, vrednote, organizacija dela z napisanimi in nenapisanimi pravili (Schein, 1985; 

v Day, 1999).  

 

Ustrezno motiviran človek je sposoben narediti veliko stvari in kakovostno, toda neprimerno več je 

sposoben narediti, če ustrezno sodeluje s svojimi sodelavci. Osebni in skupinski razvoj sta v tem 

smislu vsebinsko povezana z odličnostjo. Kakovost in odličnost sta odvisna od ravni medsebojnih 

stikov, razmerij in odnosov. (Gabrijelčič, 1995) 

 

Tako kot v vseh drugih intelektualnih poklicih je tudi tu nujna učiteljeva profesionalna komunikacija 

in konfrontacija tako s teorijo kot s koncepti in z izkušnjami drugih učiteljev, medsebojne 

hospitacije in najrazličnejše oblike timskega učnega sodelovanja. (Strmčnik, 2001) Kump (1996) se 

strinja, saj pravi, da sta osnovni metodi za zagotavljanje kakovosti kolegialna kontrola in 

samoevalvacija.  

Mnogi raziskovalci (Rosenholz, 1989; Mortimore et al., 1994; Purkey & Smith, 1982; Reynolds, 

1988; Hopkins, 1996; v Day, 1999) menijo, da je sodelovanje poglavitna sestavina učiteljevega 

razvoja in na ta način tudi izboljšanja šole. Sodelovanje v smislu odnosov med sodelavci, 

načrtovanja, pogovarjanja o poučevanju, izmenjavanje idej in klime učenja in poučevanja. Klima se 

lahko spreminja  s prihodom drugih ljudi, z razvojem obstoječih odnosov, izzivi zunanjega okolja in 

vplivom ravnatelja. Sodelovalna klima s kritično refleksijo in eksperimentiranje vodi k 

neprestanemu razvoju. 

Day (1999) kolegialne hospitacije opisuje kot »kritično prijateljstvo«. Učitelj sodelavec (lahko jih je 

tudi več) je prisoten pri pouku in učitelja si na ta način izmenjavata mnenja in izkušnje, občutke, 

zaupanje in strahove. Rezultat take uspešne interakcije bo globlja refleksija, eksperimentiranje, 
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večji potencial/možnost za spremembe in višji standard poučevanja. Seveda se morata kolega prej 

dobro poznati, se razumeti in si zaupati. Drug pred drugim morata biti sproščena.  

Opozarja pa tudi na nevarnosti, ki prežijo na učitelja. Pripoveduje, da problem individualizma 

izpostavi Andy Hargreaves (1992; v Day, 1999), saj za zaprtimi vrati učilnic pogosto učitelji padejo 

v rutinirano poučevanje, ki jim ne omogoča možnosti povratne informacije, podpira avtonomijo in 

jih izolira od direktne kritike.  

V telovadnici in zunaj na igrišču je te privatnosti manj. Vprašanje je le, koliko se kdo upa koga na 

kaj opozoriti, mu kaj svetovati ali celo popraviti. 

 

 

DVA UČITELJA PRI URAH ŠPORTNE VZGOJE 

 

Prisotnost dveh učiteljev na vseh urah športne vzgoje (lahko oba razredna učitelja, lahko dva 

športna pedagoga ali pa športni pedagog skupaj z razrednim učiteljem) pomeni večjo kakovost 

vadbe. Tak način dela zagotavlja veliko strokovnost (sploh če je prisoten športni pedagog), lažjo 

organizacijo, večjo gostoto vadbe in predvsem večjo varnost. (Ogrin, 1999; Jurak, & Kovač, 2007) 

Vauhnik in drugi (1991) dodajajo, da lahko večjo motivacijo učencev in učinkovitost vadbe 

dosežemo s sodelovanjem dveh učiteljev tudi zgolj enkrat tedensko.  

 

 

 

5.18 MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 
 

Športna vzgoja nudi veliko možnosti za medpredmetno povezovanje. To je vidno tudi iz vseh učnih 

načrtov za športno vzgojo, kjer so navedene številne možnosti povezovanja.  

Ključne prednosti za učenca so (Kovač, & Jurak, 2010): 

– Bolj avtentično in učinkovito učenje, ki je usmerjeno v razumevanje in sprejemanje splošnih 

konceptov in manj v podrobnosti posameznih predmetov. Pridobljena znanja so zato bolj 

uporabna za življenje. 

– Kurikulum postaja vse bolj orientiran na učenca in vključuje njegove telesne, čustvene, 

socialne in kognitivne potrebe. 

– Ob učenju ene vsebine spodbujamo vključevanje in povezovanje znanj, ki jih učenec že ima o 

neki temi. S tem posamezne vsebine podpirajo druga drugo in pomagajo učencu strukturirati 

pridobljeno znanje v smiselno celoto. Tako učenci prehajajo od nižjih (spominjanje, 

prepoznavanje, reproduciranje) k višjim ravnem znanja (razumevanje, samostojno 

analiziranje in ustvarjalno znanje). To pa povečuje sposobnost sprejemanja odločitev, otroka 

usmerja h kritičnemu in k ustvarjalnemu razmišljanju ter povezovanju znanj različnih disciplin 

tako, da vidi »čez meje« enega predmeta in je sposoben razmišljati v širšem kontekstu. 

– Povečuje se tudi učenčeva sposobnost identifikacije, pristopov in transferja tistih informacij, 

ki jih potrebuje pri reševanju novih problemov. 

– Šolsko delo dobi zaradi preučevanja realnih problemov za učenca večji smisel. 
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– Spodbuja sodelovalno učenje, večje samozaupanje vase kot učenca in kot člana razmišljujoče 

skupnosti. 

– Zagotavlja boljše možnosti za učenje pri učencih z različnimi slogi učenja. 

– Poveča se motivacija za učenje. 

 

Ključne prednosti za učitelja so (Kovač, & Jurak, 2010): 

– Povezave spodbujajo sodelovanje med učiteljem in učenci. Sodelovanje učitelja z učenci vodi 

do večjega medsebojnega razumevanja, komunikacije in boljše razredne klime, zaradi česar 

je manj težav z disciplino v razredu. 

– Omogočajo večjo fleksibilnost kurikuluma (časovno, vsebinsko), kar lahko pomeni tudi 

prevrednotenje učnih načrtov posameznih predmetov. 

– Omogočajo prihranek časa zaradi manjše razdrobljenosti urnika. 

– Racionalizacija podajanja učnih vsebin (ni več podvajanja) omogoča večjo učinkovitost pri 

predelavi snovi zaradi boljše povezave in usklajenosti med povezavami posameznih disciplin. 

– Omogočajo več sodelovanja in podpore med učitelji. 

– Spodbujajo ustvarjalnost učiteljev. 

– Učitelji lažje implementirajo novejše raziskovalne izsledke o delovanju človekovih možganov 

in učnih procesov v vsakdanjo prakso. 

 

Avtorja pa prav tako navajata slabosti medpredmetnih povezav (Kovač et al., 2003; Placek, 2003; 

Rennie et al., 2005; v Kovač, & Jurak, 2010): 

– Večkrat prihaja do neenakomerne obremenitve ali različne motivacije učiteljev, saj se 

nekateri postavijo v vlogo izvajalcev in ne ustvarjalcev procesa. 

– Načrtovanje je zahtevnejše in manj strukturirano, obseg načrtovanja je večji, saj se morajo 

učitelji med seboj usklajevati in prilagajati. 

– Učitelji ne razumejo, da medpredmetno povezovanje vključuje načrtovano dejavnost s 

svojimi cilji. Nekaterim tudi ni jasno, kaj so temeljni cilji povezovanja. 

– Učitelji premalo poznajo cilje in vsebine drugih predmetov, zato je za njih povezovanje 

preveč zahtevno. 

– V povezovalnih strategijah lahko pride do različnega pomena, ki ga dajejo učitelji 

posameznim predmetom ali disciplinam, zato se lahko zgodi, da določeni cilji niso doseženi. 

– Učitelji tudi težko preverjajo znanje, saj menijo, da lahko ovrednotijo samo znanje svojega 

predmeta, hkrati pa je preverjanje in ocenjevanje znanja oteženo tudi zaradi skupinskega 

dela učencev. 

– Od učitelja tak način dela zahteva dobre socialne spretnosti (komunikacijo, sodelovanje z 

drugimi). 

– Od učitelja zahteva tudi nekatere specifične kompetence (poučevanje, prilagojeno 

reševanju problemov, večjo avtonomijo, prilagodljivost).  

– Učenci imajo lahko na začetku težave pri prilagajanju drugačnemu načinu dela. 

– Delo je organizacijsko zapleteno, saj zahteva reorganizacijo urnika in dobro izrabo prostora. 

 

Kurikularno povezovanje moramo razumeti kot proces in ne kot produkt. Učencem s tem 

omogočimo kritičen pogled na dogodke in pojave z različnih vidikov. Bolj bodo učenci aktivni v 
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vseh fazah pouka, bolj bo za njih pouk zanimiv, pridobljena znanja pa trajnejša. (Kovač, & Jurak, 

2010; Rutar Ilc, & Pavlič Škerjanc, 2010) Znanje predmeta mora učitelj povezati s praktično 

organizacijo zanimive in ustrezno izzivalne učne izkušnje. V rokah sposobnega in občutljivega 

učitelja bosta struktura in namen usmerjena v fleksibilnost, navdušenje in intuitivnost, dodajata 

Pollard in Tann (1994). 

 

Uresničevanje medpredmetno povezanih učnih ciljev za šole in učitelje je posebej težavno 

področje, saj zahteva povezovanje in usklajevanje dela učiteljev, skupno analiziranje in 

načrtovanje njihovega dela (denimo učnih priprav itd.), evalviranje izvajanja načrtovanega ter 

preko teh spoznanj iskanje poti in vsebin, ki vodijo k višji kakovosti pouka ter delovanja vzgojno-

izobraževalne institucije. (Krek,  Hodnik Čadež,  Vogrinc,  Sicherl Kafol, Devjak, & Štemberger, 

2008) 

 

 

 

 

6. UČITELJ – KLJUČNI DEJAVNIK KAKOVOSTI ŠPORTNE 

VZGOJE 
 

Dobra šola je vesela, srečna šola, kjer se je velik delež predanih učiteljev zavezalo uspehu in ostaja 

na tem položaju precej časa. Kot rezultat omogočijo vsakemu učencu (ne glede na njihovo 

ozadje), da razvijejo svoj potencial in jih pripravijo na izzive prihodnosti. (Taylor, & Ryan, 2005) 

Šole so učinkovite do te mere, koliko učinkovitih učiteljev v njih poučuje. Pri učinkovitih učiteljih se 

jasno kaže povezava med osebnostnimi in profesionalnimi karakteristikami. To in mirno vodenje 

razreda prispeva k učenčevim dosežkom.  (Travers,  Elliott, & Kratochwill, 1993) 

 

Poučevanje zaradi spreminjajočih se dejavnikov (od socialnih razmer do nenehno prihajajočih 

novih znanj) avtorji Travers,  Elliott in Kratochwill (1993) opredelijo kot umetnost in znanost. 

Učitelj je organizator aktivnosti in učnega okolja (Pollard, & Tann, 1994). 

Program Evropskega sveta pa v Barceloni marca 2002 poudarja, da so učitelji »ključni akterji v 

vseh strategijah, katerih cilj je spodbujati razvoj družbe in gospodarstva« (Reding, 2004).  

Marentič Požarnikova (1997) opredeljuje znanje kot glavni cilj šole in pravi, da je učitelj ključ do 

boljše šole.  

Delors (1996) nadaljuje: »Ugotavljamo, da je šola nenadomestljiva. Nadomestili bomo morda vire 

znanja, učitelja pa ne more nič nadomestiti.« Enako mnenje ima tudi Day (1999). 

Pri poučevanju mladih ima učitelj odločilno vlogo. Učitelj je ključni element v izobraževalnem 

sistemu. Njegova stroka ima velik vpliv na družbo in bistveno vlogo pri oblikovanju prihodnjih 

generacij. (Common European Principles, 2005) 

 

Andrejčič (1996) razlaga, kako pomemben je človek kot dejavnik kakovosti. Pravi, da je tudi v 

proizvodnji kakovost odvisna tudi od kakovosti materiala, od proizvodnje ipd., vendar pa je ta 

material izbral prav človek. V procesu je z njim delal človek. Enako lahko sklepamo za ostale 
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komponente. Poleg tega ima človek preko svojih aktivnosti tudi neposreden, direkten vpliv. 

Kakovost je v najširšem spektru rezultat le človekovega dela, znanja, sposobnosti in vzgoje oz. 

motivacije za kakovost. V tem sklopu pogojev za učinkovitost nastopa znanje kot temeljni pogoj za 

optimalno kakovost – tako v proizvodnji kot v potrošnji katerekoli storitve, torej tudi izobraževanja.  

Bezić (1996) pa ponovno poudarja, da je za dvig kvalitete vzgojno-izobraževalnega sistema 

najpomembneje vlagati v izobraževanje in usposabljanje nosilcev odgovornih za organizacijo in 

izvajanje procesa učenja, to je v učitelje in druge strokovne in vodstvene delavce.  

 

Za razvoj šol se moramo pripraviti na razvoj učiteljev. Prvi korak pri tem je, da opomnimo učitelje, 

da imajo bistveno vlogo pri spreminjanju življenj učencev. Vizija vseživljenjskega učenja zahteva 

emocionalno inteligentnega učitelja, ki je izobražen, da misli, reflektira, evalvira, išče in zagotavlja 

priložnosti za razvoj individualnih dosežkov ter izzive in podporo vsakemu učencu.  

Poučevanje učitelja je po raziskavah in izkušnjah odvisno od: delovnih izkušenj, življenjske 

zgodovine, faze v karieri, zunanjih socialnih in političnih pogojev in kontekstov, šolske klime, 

vodstva in podpore sodelavcev, možnosti za refleksijo, avtentičnosti dialoga med posameznikom in 

sistemom, kvalitete učnih izkušenj, pomembnosti učnih izkušenj za intelektualne in emocionalne 

potrebe učitelja, njihove samozavesti v identifikaciji, od lastništva lastnega učenja. (Day, 1999) 

 

 

 

6.1 LASTNOSTI IN ZNAČILNOSTI »DOBREGA« UČITELJA 

(UČITELJEVE KVALITETE) 
 

Kot učinkovit učitelj se pojmuje tisti, ki v razred pride z jasnimi cilji in lahko svoje delo v trenutku 

prilagodi trenutnim razmeram v razredu (Brown & McIntyre, 1993; v Gipps, McCallum, & 

Hargreaves, 2000). Arends (1991; v Gipps, McCallum, & Hargreaves, 2000) pa meni, da je 

učinkovit učitelj ne samo ustrezno izobražen, ampak skrbi tudi za dobro počutje svojih učencev. 

Prav tako avtor poudarja reflektiven pristop učitelja, ki se zaveda, da je učenje poučevanja 

vseživljenjski proces.  

Učinkovit učitelj je oseba, ki je sposobna prepričati vse učence, da v šoli opravijo kakovostno delo, 

enostavno dodaja Glasser (1994b). 

 

Čeprav ni lahko natančno določiti pojem ˝efektivno˝, pa učitelji v vsakem primeru potrebujejo 

širok izbor znanja o učni snovi in bogat repertoar profesionalnih spretnosti (Dunne, & Wragg, 

1994).  

Tudi Kyriacou  (1997) meni, da je za učence najbolje, če je pouk poln vsebine, ciljno naravnan, 

sproščen, topel in spodbujajoč ter izraža red. Učitelj mora poskrbeti, da je učna ura tekoča in 

spremljati delo ter napredek učencev. 

Efektiven učitelj vedno ve, kaj se dogaja v prostoru. Tako zagotovi uspešen potek učne ure in da 

učenci res opravljajo svojo nalogo. V telovadnici je takšen nadzor kar zahteven, saj se hkrati 

dogaja veliko stvari. 
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Osebnostne kvalitete, dodajata Pendry in McIntyre (1996), so nedvomno pomemben vidik 

učiteljeve prakse/strokovnega znanja. Morajo pokazati navdušenje nad predmetom, ki ga 

poučujejo, morajo prisluhniti učencem, znati organizirati aktivnosti in zahtevati svoje pravice. 

Učitelj mora biti trden, močan in hkrati rahločuten.  

 

Kakovostno usposobljen učitelj mora razumeti otroka v vseh njegovih življenjskih situacijah. 

Pedagoško poslanstvo v razredu mora opraviti kompetentno in demokratično, poiskati mora tiste 

didaktične poti in postopke, ki slehernemu posamezniku zagotavljajo optimalne razvojen možnosti, 

upoštevajoč stopnjo razvitosti ter raven prirojenih in pridobljenih sposobnosti.  

Nesporno dejstvo ostaja, da bo učitelj množico raznovrstnih in zahtevnih vzgojno-izobraževalnih 

nalog zmogel le pod pogojem, če bo dobro usposobljen tako v stroki kot v psihološko-pedagoških 

in didaktičnih predmetnih vsebinah. (Vauhnik, 1990)  

To ugotavlja tudi Wragg (2005), ki pravi, da obstaja ogromno različnih kontekstov, situacij, v 

katerih se odvijata učenje in poučevanje. Učitelj se mora v sekundi ali dveh samostojno odločiti za 

nadaljnji postopek, reakcijo.  

 

Korthagen (2004) meni, da je opisovanje ˝dobrega učitelja˝ zgolj na podlagi seznama določenih 

kompetenc neprimerno. Pravi, da je najprimernejši model opredeljevanja umeščen nekje med 

kompetenčnim in humanističnim modelom. Zato je prilagodil Batesonov model, ki osebo (učitelja) 

opisuje kot večplastno. Vsaka plast omogoča drugačno razumevanje učiteljevega delovanja, 

interpretacijo dobrega učitelja ter razkriva možne poti k razvoju in k spreminjanju učitelja. Model 

se razvija od zunanjih k notranjim plastem in se osredotoči na najbolj notranja sloja, ki sta po 

mnenju Korthagna v razpravah najbolj zapostavljena. S tem modelom pokaže, da je vprašanje 

»Kdo je dober učitelj?« veliko bolj kompleksno v primerjavi z naborom kompetenc: 

1. Okolje. Najbolj zunanja plast, ki se jasno pokaže preko vedenja, obnašanja. 

2. Vedenje/obnašanje. 

3. Kompetence (znanja, spretnosti, drža/odnos). Kompetence določajo potencialna vedenja, 

vendar ne vedenja sama. 

4. Prepričanje. Učiteljeva prepričanja so se oblikovala tekom njegovega izobraževanja. Oblikovale 

so jih učiteljeve izkušnje, vzorniki, potrebe, vrednote, čustva, rutine …, ki jih izziva neka 

konkretna situacija. Prepričanja vodijo učiteljevo obnašanje in delovanje. 

5. Identiteta. Tu se postavljajo vprašanja v smislu: »Kdo sem jaz?«, »Kakšen učitelj bi rad bil?« 

ipd. Taka vprašanja so ključna za razvoj profesionalne identitete. Hamachek (1999; v 

Korthagen, 2004) pravi, da več kot učitelj ve o sebi in svojem poučevanju, bolj sprejema 

odločitve v smeri boljšega poučevanja. Beijaard (1995; v Korthagen, 2004) pa opozarja, da je 

mnenje o tem, kdo sem jaz, različno – ima različen pomen glede na to, kaj učitelj sam pripisuje 

sebi in kakšen pomen mu pripisujejo drugi. Korthagen se sprašuje tudi o položaju osebne 

identitete glede na profesionalno. Po Bullough-u (1997; v Korthagen, 2004) je učiteljeva 

identiteta (kaj učitelji začetniki menijo o poučevanju in učenju ter sebi kot učitelju) glavna skrb 

izobraževanja učiteljev. Je temelj za oblikovanje smotra in odločitev. Izobraževanje se mora 

začeti z raziskovanjem učiteljskega jaza. Korthagen pravi, da je učiteljeva samopodoba izredno 

odporna na spremembe. Tudi Bullough in Baughman (1997; v Korthagen, 2004) menita, da je 

sprememba identitete težaven in včasih boleč proces. 
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6. Poslanstvo. Je nekaj, kar je globoko v nas in nas žene, da delamo to, kar delamo − klic. Tu se 

identiteta ukvarja z osebnostno posebnostjo posameznika 

 

Poznavanje sebe kot učitelja 

Ko preučujemo sebe kot učitelja, moramo najprej upoštevati, kakšni smo kot oseba. S tem mislimo 

na svoje socialno, kulturno in izobraževalno ozadje, izkušnje in usposobljenost, položaj, interese in 

osebnost, kar vpliva na naš razvoj v edinstvenega posameznika. Posamezniki, torej tudi učitelji in 

učenci, namreč interpretirajo določeno situacijo na podlagi svojih vrednot in ciljev. Ker pa imajo 

učiteljeve vrednote zaradi njihove odgovornosti profesionalnega položaja socialen pomen, morajo  

refleksivni učitelji skrbno pretehtati svoje vrednote in se zavedati njihovega pomena in posledic. 

(Pollard, & Tann, 1994) 

 

Kako učenci vidijo učitelja 

Če želimo razvijati pozitivne delovne medosebne odnose z učenci, moramo vedeti tudi, kako oni 

dojemajo učitelja. Na tem področju je bilo izvedenih kar nekaj raziskav, ki poročajo o tem (Blishen, 

1969; Makins, 1969; Meighan, 1981; Pollard, 1993). Učenci imajo radi učitelje, ki jih kaj naučijo. 

Od učitelja pričakujejo, da prevzamejo iniciativo, da imajo kontrolo nad dogajanjem, so 

organizirani in da pripravijo zanimive aktivnosti. Prav tako imajo radi učitelje, ki so fleksibilni, da se 

odzovejo na interese posameznikov v razredu in da omogočijo nekaj prostora za učenčeve izbire 

ter želje.  Tradi imajo tudi tiste, ki se kdaj pa kdaj tudi pošalijo. Lahko rečemo, da imajo učenci 

rajši tiste učitelje, ki so prijazni, a odločni in dosledni, prilagodljivi, potrpežljivi, pošteni in zabavni. 

Pogosto se v pozitivnem smislu uporabi tudi besedna zveza ˝strog, a pošten˝. Na drugi strani pa 

učenci ne marajo učiteljev, ki so dolgočasni, neprijazni, nepošteni, in tiste, ki med učenci delajo 

razlike in ki so v svojem vedenju nepredvidljivi. Jezikovne sposobnosti so seveda osnova za 

poučevanje, vendar komunikacija zahteva tudi socialne spretnosti. (Pollard, & Tann, 1994) 

 

Učenci vas morajo poznati in imeti radi, ugotavlja Glasser (1994a). Čim bolje nekoga poznamo in 

bolj kot nam je všeč to, kar poznamo, tem bolj zavzeto bomo za to osebo delali. Kontrolna teorija 

pravi, da smo pripravljeni trdo delati za osebe, ki jih imamo radi (pripadanje), ki jih spoštujemo in 

ki nas spoštujejo (moč), nas znajo zabavati (zabava), nam dopuščajo, da mislimo in delujemo 

samostojno (svoboda) ter pripomorejo k temu, da je naše življenje varno (preživetje). 

Učitelji v kvalitetni šoli bodo s pomočjo tega znanja usmerili svoje napore v to, da jih učenci 

spoznajo (povemo kdo smo, za kaj se zavzemamo, kaj bomo zahtevali od njih in česa ne, kaj 

bomo storili zanje in česa ne).  

Spoznavanje in sprejemanje drug drugega bo pripomoglo k vse večji bližini med vami, ki je 

potrebna za zadostitev prvemu pogoju kakovosti. Učence mora učitelj prepričati, naj mu zaupajo. 

Verjeti morajo, da je učitelj povsem na njihovi strani, ne glede na to, kaj od njih zahteva oz. kako 

naj bi napravili to, kar od njih zahteva. Če vas učenci doživljajo kot osebo, ki zadovoljuje njihove 

potrebe, bo to, kar vas zanima, najverjetneje zanimivo tudi zanje. Učenje mora biti koristno in 

zabavno (2. in 5. pogoj kakovosti). (Glasser, 1994a) 
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O učiteljevih lastnostih (poklicnih sposobnostih in lastnostih) pa razmišlja tudi Strmčnik (2001): 

Učitelj mora imeti dve osnovni kompetentnosti: izobraževalno in vzgojno. Prva se nanaša 

predvsem na znanstvena spoznanja, druga na vrednote. Obe pa močno pogojuje učiteljeva 

osebnostna struktura in nasprotno − tudi osebnostna struktura je pod vplivom znanja in vrednot. 

Poklicne sposobnosti, v veliki meri pa tudi lastnosti, so v prvi vrsti odvisne od učiteljeve izobrazbe. 

Razlike v izobrazbenih potrebah včerajšnjega in današnjega učitelja so velike.  

V raznovrstnih raziskavah učenci navajajo naslednje lastnosti učiteljev: strokovnost, humanost, 

naklonjenost, spoštovanje, čustveno toplino in vedrost, razumevanje in zaupljivost, strpnost, 

potrpežljivost, mirnost in prijaznost, pozitivna pričakovanja, zagotavljanje varnosti, pravičnost, 

odprtost, pristnost, socialno integrativnost, kooperativnost, spontanost, tovarištvo … 

Težko je pričakovati, da bi se v učitelju zbrale vse omenjene in še druge vrline, kajti tudi učitelj je 

samo človek z dobrimi in s slabimi lastnostmi. Naštete vrline so le zamišljeni ideal, za katerega naj 

si učitelj zavzeto prizadeva. Koliko se mu bo približal, je odvisno od več dejavnikov, ki se 

razlikujejo od učitelja do učitelja, vsekakor pa zelo močno tudi od njegove zavzetosti. (Strmčnik, 

2001) 

 

Človečnost je najpomembnejša človeška lastnost, ki vsebuje domala vse bistvene socialne, 

moralne, kulturne in druge vrednote. Humanost, brez katere ni svobodnega in demokratičnega 

sožitja ljudi, pomeni spoštovanje vrednosti in dostojanstva človeka, priznavanje svobode in 

drugačnosti, zaupanje v njegove ustvarjalne sposobnosti in dobre namene ter videnje človeka v 

pozitivni luči. Human človek je pošten, pravičen, odgovoren in kritičen do sebe in drugih. Razumeti 

drugega in biti razumljen je sestavni del humanosti. (Strmčnik, 2001) 

 

Tolerantnost je več kot strpnost. Tolerantnost sicer vključuje strpnost, poleg nje pa tudi kaj 

dopušča, tolerira ali trpi. Z njima učitelje ne rešuje le vzgojno-izobraževalnih situacij, marveč 

učence tudi vzgaja v tolerantnosti in strpnosti, ki sta temeljna pogoja za ugodno socialno klimo, 

vedenje in ravnanje posameznika ter razredne skupnosti. Kolikor bolj toleranten in strpen je učitelj, 

toliko bolj mu učenci sledijo tudi v teh vrednotah in ga sprejemajo kot vzor. Nobena skrajnost pa 

seveda ni učinkovita. (Strmčnik, 2001) 

 

Pantićeva (2011) prav tako poudarja učiteljeve osebnostne atribute, ki so za poučevanje zelo 

velikega pomena, saj je učitelj vzor učencem. Tudi Grandić (1990) učiteljeve lastnosti deli na 

človeške in učiteljske (didaktične). Poudarja, da je za boljše razumevanje vsebine, učinek pouka 

potreben dober odnos med učiteljem in učenci. Zato se tudi izpostavlja učiteljeve človeške 

lastnosti: človečnost, strpnost, razumevanje, iskrenost, poštenost, obzirnost, kulturno vedenje … 

Strugar (1993) pa pravi, da se pedagoške osebnosti da priučiti.  

Učitelji pa so v raziskavi N. Pantić (2011) dodali še nekatere značilnosti dobrega učitelja, kot so: 

sposobnost empatije, zdrava osebnost, sposobnost boriti se za spoštovanje učiteljskega poklica, 

zavedanje pomembnosti in odgovornosti tega poklica ipd.  

 

Osebnost učitelja  

Osebnost je relativno zaokrožen in celovit sistem, ki združuje biološke, telesne, socialne, duhovne, 

značajske in temperamentne danosti, lastnosti, navade ter zmožnosti človeka. Med temi 
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sestavinami zavzema posebno mesto duhovna razsežnost, katere bistvo so najrazličnejše vrednote. 

Med njimi imajo posebno pomembno mesto kulturne, moralne in socialne. Predvsem te, ki so 

relativno stabilne, odločilno vplivajo na človekovo življenjsko, vedenjsko in ravnanjsko osebno ter 

družbeno naravnanost. Posebno osebnostno vlogo ima tudi čustvena zrelost, npr. čustvena 

senzibilnost in pestrost, adekvatno vživljanje, doživljanje in nadzirano izražanje čustev, 

uravnovešenost in obvladljivost čustev. Enako velja za kakovost volje, npr. samozavest, smotrnost, 

odločnost, vzdržljivost, vztrajnost in pogum. (Strmčnik, 2001) 

 

O vzgojni in izobraževalni vrednosti osebnosti ne kaže dvomiti. Prav z njo lahko učitelj največ 

prispeva k demokratičnosti odnosov in ozračja, učenčevi varnosti, samozaupanju, 

samovrednotenju in solidarnosti, k vzgojni moči učne vsebine, oblik, metod in celotne učne 

organizacije. Te okoliščine pa so temeljni pogoj vzgojno-izobraževalne uspešnosti. Pri pouku se 

učitelj razkriva v najrazličnejših situacijah: v odnosu do učencev, dela, svojega predmeta, sebe, do 

izraza prihaja njegova notranja in zunanja osebnostna urejenost, smisel za lepo, dobro, zdravo … 

(Strmčnik, 2001) 

Z avtoriteto se tesno povezuje učiteljev zgled. Z njim naj bi učitelj predstavljal učencem težko 

dojemljive abstraktne vrednote in zadovoljeval njihove potrebe po posnemanju in identificiranju.  

Zgled mora vsebovati neko transferno moč, da ga učenci sploh posnemajo, prenesejo na svojo 

osebno raven in ga tudi v lastni praksi upoštevajo. (Strmčnik, 2001) 

 

V prid pozitivne odločitve, kakorkoli je zgled utrudljiv, govori dejstvo, da je vzgajanje enakovredna 

obveznost učiteljskega poklica, ki brez osebnostnega zgleda ni mogoče uspešno uresničevati. Za 

izobraževanje in še zlasti za vzgajanje je odločilna podoba, ki si jo učenci ustvarijo o svojem 

učitelju. Pa ne z namenom, da bi učitelj z zgledom vzbujal pri učencih spoštovanje in zaupanje, 

marveč zato, ker preko sebe najlažje oblikuje učenčeve produktivne odnose do vednosti, znanja in 

vrednot. To še posebej velja za mlajše učence, ki dosežejo svoj motivacijski optimum le, če jih 

vodijo paidotropni učitelji, s katerimi imajo tesne empatične kontakte. (Strmčnik, 2001) 

 

Učitelj se mora zavedati svoje vloge in odgovornosti za uspeh učenca. Poučevanje ne sme zapasti 

v rutino, saj vsaka generacija učencev prinese učitelju nove izzive. (Strugar, 1993) 

 

 

 

6.2 UČITELJEVA VLOGA 
 

Učitelj je ujet v različne relacije, ki opredeljujejo njegov položaj in vlogo. Resman (1990) 

izpostavlja tri vidike: učitelj kot uslužbenec, učitelj kot strokovnjak in učitelj kot oseba in osebnost. 

Vse tri ravni bodo ob učiteljevem delu vedno prisotne in nobene ni mogoče kar izključiti. Zaradi 

zahteve po zadovoljevanju splošnih družbenih potreb in tudi učiteljevih individualnih (osebnih) 

potreb naj bi te tri ravni delovale bolj ali manj usklajeno.  
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Hobsbawm (1995) opisuje, da je bil svet v 20. stoletju v stanju neprestanih sprememb v znanosti, 

umetnosti, političnih zadevah, institucijah, v prepričanjih in vrednotah, zaposlovanju in vzorcih 

medosebnih odnosov med generacijami.  

 

Če skušamo strniti najpogostejše ˝nove vloge˝, pravi C. Razdevšek Pučko (2004b), je med njimi 

najprej preusmeritev od poučevanja k učenju, nadalje poudarek na uporabi sodobne informacijske 

tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci (različne sposobnosti, posebne potrebe, 

multikulturne razlike), nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, drugimi strokovnimi delavci in s starši, 

usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. Za uspešno prevzemanje teh 

novih vlog mora biti učitelj odprt za spremembe in motiviran za vseživljenjsko učenje ter stalni 

profesionalni razvoj.  

 

Zaradi nujnosti  vseživljenjskega učenja Day (1999) oblikuje tudi področja, kjer je po njegovem  

smiselno in nujno »investirati v učitelje in njihove nove vloge«: 

 

Investiranje v učitelja kot osebnost: Niso dovolj le spretnosti poučevanja. Dobro poučevanje je tudi  

znotrajosebna in medosebna aktivnost. Uporaba spretnosti poučevanja je posledica pedagoškega 

razmisleka, ki temelji na refleksiji ob in o ciljih, kontekstu, procesih in dosežkih učenja in 

poučevanja. Občutke kontrole mora nadomestiti občutek odgovornosti in zaupanja. 

 

Investiranje v partnerstvo v učenju: Spreminjanje vlog. Meje med formalnim in neformalnim 

učenjem se brišejo, nove tehnologije spreminjajo postopke učenja in poučevanja. Učitelj postaja 

svetovalec za učenje, v ospredju je učenje, ne poučevanje, šolanje pa vedno pogosteje partnerstvo 

in oblikovanje ˝pogodb˝ med učitelji, učenci in starši. 

 

Investiranje v stalni profesionalni razvoj: Učenci imajo pravico, da jih poučujejo dobri učitelji, ki 

izpopolnjujejo svoje znanje, ki so ˝na tekočem˝ z najnovejšimi spoznanji. Statično koncepcijo 

izobraževanja učiteljev mora nadomestiti dinamično in holistično pojmovanje povezanosti med 

učiteljevim profesionalnim razvojem in razvojem šole. Razvoj šole in izboljšanje učnih rezultatov 

zahtevata najprej razvoj učiteljev in njihove profesionalne samopodobe. Nič namreč ne more 

nadomestiti dobrih učiteljev.  

 

 

Vlogo učitelja opisuje tudi Strmčnik (2001). Učitelj je zastopnik države in vezan na njena navodila, 

je zavezan šoli kot podsistemu družbe, deluje po vzgojno-izobraževalnih naročilih staršev, je 

odvetnik učencev nasproti državne in starševske nadrejenosti, je zastopnik znanstvene stroke, njen 

popularizator in varuh tradicije … 

Vprašati se je treba, kakšni sta kakovost in trajnost znanja, predvsem pa vedeti, da naloga učitelja 

in učne vsebine ni le zagotavljanje znanja, marveč tudi razvijanje spoznavnih, delovnih in 

ustvarjalnih sposobnosti ter razkrivanje vrednotnih sestavin učne vsebine, ki učence tudi vzgajajo 

in osebnostno oblikujejo. Tega pa prisila in avtoritarnost ne zmoreta. (Strmčnik, 2001) 

 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
95 

 

V šolstvu imamo opravka z najdelikatnejšo populacijo vsake družbe, to je kvas, jedro prihodnjih 

akcij, delovanja in življenja. Lahko bi rekli, da se zrelost in kakovost družbe presojata po tem, kako 

razmišlja o šolstvu, kakšno mesto pripisuje vzgoji in izobraževanju nasploh ter še posebno, kako v 

tem okviru ravna z mlado generacijo. Zato ne moremo zanemariti tudi strokovnjakov, ki vodijo, 

oblikujejo, skratka izvajajo vzgojni in učni proces. (Lubšina Novak, 2004) 

Težje je uvajati novosti v osnovno šolo kot pa na druga področja. Vse, kar je povezano s šolstvom, 

ima namreč dolgoročne posledice na dogajanje v družbi. Govorimo skratka o izjemnem vplivu 

šolstva na sedanja, zlasti pa na prihodnja gibanja v gospodarstvu in drugih delih družbe. (Lubšina 

Novak, 2004) 

 

Vloga učitelja v sodobni šoli in ob zasledovanju njenih vzgojno-izobraževalnih ciljev postaja vse 

pomembnejša in se hkrati nenehno spreminja, kar postavlja učitelje pred nove zahteve. »Če so bili 

učitelji včasih 'vsevedi', 'žive enciklopedije' ipd., morajo v prihodnje opustiti to vlogo in se 

preusmeriti k povezovanju znanj, k odpiranju poti za njihovo ustvarjalno uporabo in za izbiro ter 

osmišljanje množice informacij, s katerimi so zasuti učenci./…// Učitelj ni pred nalogo, da z učenci 

predela predpisano snov, ampak da pri njih z ustrezno izbiro snovi in metod dela doseže določeno 

raven znanja in sposobnosti. (Delors et al., 1996) To daje učiteljem večjo avtonomijo, hkrati pa 

povečuje zahtevnost njihovega dela«. (Svetlik, 1997) 

Iz teh zahtev izhajajo visoke zahteve po učiteljevi usposobljenosti. Da bi lahko izpolnil tako visoka 

pričakovanja, mora učitelj delovati na visoki profesionalni ravni in ustrezno uporabljati svoje 

pedagoško znanje (Hayon, 1993; v Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & 

Ajdišek, 2009). Gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo in 

pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja. (Valenčič Zuljan, 2001) 

 

 

 

6.3 VPLIV UČITELJA NAUČENČEVE KOMPETENCE IN 

DOŽIVLJANJE ŠPORTNE VZGOJE 
 

Učenje je proces pridobivanja, razumevanja, uporabe in razširitve spretnosti, vedenja, znanja ter 

predstav. Učenci se učijo prav tako o občutkih, ki jih gojijo do sebe, do drugih in učenja samega. 

Učenje je zato le delno kognitivni proces, delno pa je tudi socialni in emocionalni. Rezultat 

uspešnega učenja je običajno samozavest, zadovoljstvo in občutek uspeha. Neuspeh pa prinese 

nizko samopodobo, apatičnost, izogibanje ali celo agresijo. Namen poučevanja je razvijanje, 

poglabljanje in razširjanje učenčevega mišljenja. (Pollard, & Tann, 1994) 

Raziskava C. Peklaj (2010) je potrdila posreden vpliv vodenja razreda na dosežke učencev – učitelji 

lahko na slednje vplivajo predvsem z motiviranjem in s spodbujanjem želenega vedenja. To 

dejstvo se pogosto spregleda pri akademsko izobraženih učiteljih in njihovih izobraževalcih, ki 

pretirano poudarjajo poznavanje predmetnega znanja, da bi dosegli boljše rezultate pri učencih. 

Dejstvo je, da slovenski učitelji zanemarjajo odnosni vidik njihove vloge, kar je razvidno iz 
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rezultatov PISA 2009 – ocene učencev odnosa njihovih učiteljev so v primerjavi z drugimi državami 

pri dnu. (Peklaj, 2010) 

 

Učenje mora potekati v okviru varnega in vzpodbudnega učnega okolja, s smiselnimi in z jasno 

določenimi učnimi nalogami in s povratnimi informacijami, usmerjeno k napredku učenca in 

podprto s prepričanjem, da se učenec lahko nauči in uspe. Učni proces mora biti naravnan na 

učenčev maksimalen učni potencial. Z obvladovanjem vseh teh kompetenc skupaj (kar ni lahko), 

lahko učitelj pozitivno vplivajo na učenčevo lastno učinkovitost in ciljno orientacijo – te lastnosti 

bodo imele neposreden vpliv na želeno socialno in akademsko (učno) vedenje, ki vodi k boljšim 

šolskim dosežkom učencev. (Peklaj, 2010) 

Tako naj bi se tudi samo izobraževanje bodočih učiteljev osredotočalo ne samo na predmetno 

znanje in učne spretnosti v ožjem smislu izraza, ampak tudi na kompetence, kot so: kako ustvariti 

ugodno klimo v skupini, kako prisluhniti učencem in se odzvati, kako obvladovati nezaželeno 

vedenje učencev in spodbujati učne strategije. Ti vidiki so prepogosto spregledani pri 

usposabljanju učiteljev, zlasti na predmetni stopnji, saj se jih ne da posredovati neposredno, 

temveč le preko reflektivne prakse, dobrega mentorstva, kolegialnega učenja in znotraj šol kot 

˝učne skupnosti˝. (Peklaj, 2010) 

 

Skribe Dimčeva (2009) prav tako trdi, da so tudi učitelji razrednega pouka soodgovorni za dosežke 

učencev ob koncu obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Pravzaprav imajo razredni učitelji 

ključno vlogo, saj postavljajo temelje za učenje. Z učiteljevo pomočjo učenci v prvem in drugem 

triletju namreč pridobivajo in oblikujejo svoje delovne navade, oblikujejo temeljna spoznanja o 

naravi, človeku in družbi, razvijajo logično mišljenje, gojijo ljubezen do materinega jezika. Tudi 

drugi avtorji (Marentič Požarnik, Kalin, Šteh, & Valenčič Zuljan, 2005; Resman, & Medveš, 2004) 

menijo, da je učitelj s svojo usposobljenostjo in stališči glavni dejavnik uspešne kurikularne 

prenove. Kurikularne spremembe in novosti bodo uspešne do tolikšne mere, kolikor jih bodo 

razumeli, sprejeli ter znali in mogli uveljaviti učitelji ter drugi pedagoški delavci v svojem delu.  

  

Šolo (in učitelja) je potrebno pojmovati kot stimulativni dejavnik okolja, ki usmerja, omogoča in 

vzpodbuja posameznikov razvoj. Seveda velja tudi obratno, saj nima pravice, da ta razvoj ovira. 

Učitelj je eden pomembnih dejavnikov uspešnosti pouka in lahko veliko prispeva k učenčevemu 

razvoju in napredku. (Adamič, 2004) 

 

Prispevek učiteljev je ključnega pomena za pripravo mladih ne le za to, da bodo z zaupanjem 

gledali v prihodnost, temveč da jo bodo tudi sami premišljeno in odgovorno gradili. Učitelji igrajo 

odločilno vlogo pri oblikovanju in razvijanju odnosa do učenja. Prebujati morajo radovednost, 

razvijati samostojnost, spodbujati intelektualno doslednost in ustvarjati možnosti za uspeh 

formalnega in nadaljnjega izobraževanja.  

Pomembnost učiteljev kot dejavnikov spreminjanja, ki spodbujajo medsebojno razumevanje in 

strpnost, še nikdar doslej ni bila tako očitna. Ta vloga bo v 21. stoletju nedvomno še odločilnejša. 

Razmere terjajo od učiteljev izjemno odgovornost, saj sodelujejo pri oblikovanju značajev in duha 

nove generacije. Moralne vrednote, pridobljene v otroštvu ter skozi vse življenje, so postale 

posebej pomembne. (Delors et al., 1996) 
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Učitelj je pomembna odrasla oseba v življenju učencev. Narava odnosa med učenci in učiteljem ter 

pomen, ki ga ima ta odnos za učence, se med šolanjem spreminja, pa vendarle številni avtorji 

pripisujejo učiteljem oz. šoli nasploh nesporno pomembno vlogo v procesu socializacije učencev 

(Brophy & Good, 1995; v Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 

2009). Ta je na primer že Parsons (1959; v Ballantine & Spade, 2004; v Peklaj et al, 2009) 

poudarjal, da je ključna vloga šole pravzaprav socializacija. Na šolo gleda kot dejavnik socializacije, 

ki pripravlja mlade člane družbe na njihove odrasle vloge. 

Ciljem za razvoj socialnih spretnosti učencev lahko učitelj sledi z različnimi posrednimi in 

neposrednimi dejavnostmi, in sicer posredno z oblikovanjem in delovanjem učiteljevih subjektivnih 

teorij/pričakovanj ter posledično z izbiro določenih metod in oblik dela, neposredno pa z 

delovanjem učitelja kot modela za učence in neposrednim razvijanjem socialnih spretnosti učencev 

preko treningov socialnih veščin. Učiteljeve reakcije do učencev pa povratno učinkujejo na 

motivacijo, pričakovanja in vedenje učencev. (Reyna & Weiner, 2001; v Peklaj et al, 2009) 

Raziskave namreč kažejo, da je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki določajo posameznikovo 

socialno sprejetost v razredu, tudi vedenje učitelja do tega posameznika. (Weiner, Graham, Taylor, 

& Meyer, 1983; White, & Kistner, 1992; v White, Sherman, & Jones, 1996; v Peklaj et al, 2009)  

 

Z vstopom v šolo, v kateri posameznik do zaključka srednje šole preživi približno 13600 ur, postane 

najpomembnejši spodbujevalec sekundarne socializacije učitelj. S svojim načinom dela, z načini 

poučevanja, omogočanjem optimalnega učenja glede na posameznikove značilnosti, načini vodenja 

razreda in odnosom do učencev. S komunikacijo, stališči, z vrednotami ter delom s starši učitelj 

odločilno vpliva na učenčevo uspešnost in razvoj njegovih kompetenc. Učinkovito izobraževanje 

mora zato spodbujati tako spoznavne kot tudi motivacijsko-čustvene in socialne procese pri 

učencih, deklarativno in proceduralno znanje v najširšem smislu. (Rychen, & Salganik, 2003)   

 

Raziskava Puklek Levpuščkove in Zupančičeve (2009) kaže naslednje: Čustvena povezanost z 

učenci in pritisk učitelja h kakovostnemu učenju učencev sta področji, na katerih lahko učitelj 

ugodno prispeva tako k motivacijskim prepričanjem učencev kot tudi k njihovi učni uspešnosti. Pri 

tem je vloga učiteljev pri pojasnjevanju učne uspešnosti predvsem posredna: učitelj s 

sprejemanjem učencev in s spodbudami k izkoristku njihovih učnih potencialov ugodno deluje 

predvsem na zaznave učencev o svojih učnih zmožnostih. Tisti, ki visoko ocenjujejo svoje učne 

zmožnosti, pa so tudi učno bolj uspešni.  

 

Študije učinkovitosti so pokazale, da imajo prav učitelji na ravni šole največji vpliv na dosežke 

učencev – do 40 % variance v dosežkih učencev se lahko naveže na to, kar se dogaja v učilnici, le 

10 % pa na raven šole (Townsend, 2007; Hattie, 2003).  

Rezultati raziskav različno opredeljujejo vpliv posameznih dejavnikov na uspešnost učencev, vsi pa 

kažejo, da imajo pri tem največji vpliv socialno okolje (Marzano, 2000) in učenci sami (Townsend, 

2007). Tako Townsend (2007) in Hattie (2003) pišeta, da je vsaj 50 % dejavnikov dosežkov 

učencev odvisnih od njih samih. Nekaj, kar je pravzaprav pričakovano že po zdravi strokovni 

presoji. Učinkovitost lahko definiramo kot napredek, ki ga naredijo učenci na učnih, kognitivnih in 

formalnih elementih svojega šolanja. (Kelly, & Downey, 2011) 

 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Peklaj,%20Cirila%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Kalin,%20Jana%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Pe%C4%8Djak,%20Sonja%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Puklek%20Levpu%C5%A1%C4%8Dek,%20Melita%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Ajdi%C5%A1ek,%20Ne%C5%BEa%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Ajdi%C5%A1ek,%20Ne%C5%BEa%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Peklaj,%20Cirila%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Peklaj,%20Cirila%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Peklaj,%20Cirila%22
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Hattie (2003) takole opisuje delež vpliva različnih dejavnikov na učenčeve dosežke: 

 učenec sam: 50 % (velik razkorak med sposobnostjo in dosežki, potrebno pa je upoštevati 

tudi vpliv družine),  

 dom: 5−10 % (pričakovanja in vzpodbude), 

 šola: 5−10 % (s financami, z velikostjo šole, s številčnostjo razredov), 

 ravnatelj: ni deleža – v grafu toliko kot šola (vpliva na šolsko klimo, ki je zelo pomembna, 

da se učenci počutijo varne ter se tako osredotočijo na učenje), 

 vrstniki: 5−10 % (ni vseeno, s kom hodiš v šolo), 

 učitelj: 30 % (v tej ˝enačbi˝ so zelo pomembne spretnosti, njegovo znanje in pozornost). 

Še posebej imajo tu vpliv izjemni učitelji. 

 

Da kakovost učiteljev pomembno in pozitivno vpliva na dosežke šolarjev, ugotavljajo tudi drugi 

(Hammond et al., 2005; v Komisija evropskih skupnosti, 2007b). To je eden pomembnejših 

dejavnikov šolskega okolja, ki vplivajo na uspešnost učencev (Rivkin, Hanushek, & Kain, 2000; 

Hanushek, Kain, & Rivkin, 2005; v Komisija evropskih skupnosti, 2007b) – njeni vplivi so veliko 

večji kot vplivi šolske organizacije, vodenja šole ali finančnih razmer. Pozitivna zveza med 

usposabljanjem učiteljev na delovnem mestu in uspehom učencev je bila ugotovljena tudi pri 

drugih študijah (Angrist, & Lavy, 2001), ki nakazujejo, da je program usposabljanja na delovnem 

mestu ... izboljšal dosežke otrok ... (in) da je lahko usposabljanje učiteljev cenejši način za 

izboljšanje testnih rezultatov kot manjši oddelki ali večje število šolskih ur. (Komisija evropskih 

skupnosti, 2007b) 

 

 

UČITELJEVA PRIČAKOVANJA 

 

Wentzel (2002; v Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009) 

ugotavlja, da zlasti dimenzije učiteljevega vedenja, kot so izražena visoka pričakovanja glede učnih 

dosežkov ob upoštevanju individualnih razlik med učenci in dajanje konstruktivne ter spodbudne 

povratne informacije, dosledno pojasnjujejo večjo motivacijo učencev za učenje, boljše učne 

uspehe, višja izobraževalna prizadevanja učencev po socialno odgovornem obnašanju.  

 

Teorija socialne soodvisnosti predvideva, da uspešno doseganje ciljev pripelje do pozitivnejših 

odnosov do tistih ljudi, ki spodbujajo in omogočajo ta uspeh. Zakon socialnih odnosov (Deutsch, 

1985; Roseth, Johnson & Johnson, 2008; v Peklaj et al, 2009) pravi, da pozitivne odnose med 

dosežki in pozitivnimi socialnimi odnosi lahko pripišemo pozitivni spirali, v kateri uspešno 

doseganje učnih ciljev vodi do pozitivnejših odnosov  med člani skupine, ki nato spet vodi do večjih 

dosežkov.  

 

Bistvo učiteljeve pozitivne pedagoške naravnanosti je v učiteljevih konkretnih pričakovanjih − kaj si 

obeta od učencev nasploh in od posameznikov. Pomemben je vrednotni predznak, s katerim učitelj 

vidi učenca, kako dojema njegova ravnanja, vedenje, učenje in druge oblike izražanja, ali so 

pričakovanja pod vplivom njegove pozitivne ali negativne pedagoške naravnanosti, je bolj 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Peklaj,%20Cirila%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Peklaj,%20Cirila%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Pe%C4%8Djak,%20Sonja%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Pe%C4%8Djak,%20Sonja%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Valen%C4%8Di%C4%8D%20Zuljan,%20Milena%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Ajdi%C5%A1ek,%20Ne%C5%BEa%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=1609318644475126&PF=AU&term=%22Peklaj,%20Cirila%22
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usmerjen na pozitivno ali negativno stran učenčeve osebnosti. Za pozitivno pedagoško 

naravnanost je najpomembnejše v učencih odkrivati in razvijati zdrave notranje sile in se pri 

vzgojno-izobraževalnem delu nanje naslanjati. Angažiranje teh sil krepi samozavest, zaupanje in 

hrabrost, torej zdravo samopodobo, ta pa vliva učencem moči in pogum, da svoje negativne 

lastnosti in druge slabosti sami premagujejo. Ali kot je rekel R. Tagore: »Kjer je luč, sence same 

izginejo.« 

Objektivnost pričakovanj lahko še posebej moti prehitra izoblikovanost in utrditev podobe o učencu 

na podlagi prvega učiteljevega vtisa. To še posebej velja, če učitelj te podobe, tudi če se izkaže za 

zmotno, ni pripravljen korigirati in skozi ta deformirana ˝očala˝ opazuje in zaznava vse nadaljnje 

lastnosti in ravnanja učenca. Veliko manj škode je, če ta dioptrija preveč zvišuje učiteljeva 

pričakovanja, kot pa če so ta pričakovanja pod objektivnimi vzgojno-izobraževalnimi zmožnostmi 

učenca. V obeh primerih govorimo o Pigmalionovem učinku. 

Čim prej in čim bolj naj si učitelj prizadeva, da se bo do učnih zmožnosti učencev pozitivno, 

spodbudno in realno vedel ter z njimi čim bolj individualizirano ravnal. Tudi pretirani optimizem je 

prav tako poguben kot negativizem. Z njim ne razočara učitelj le sebe, marveč tudi učence, kar jih 

dodatno demoralizira.  

Veliko motenj v razredu izgine ali se vsaj ublažijo, če učenci uspevajo. Uspevajo pa veliko lažje, če 

živijo in delajo v ozračju pozitivnih pedagoških pričakovanj, optimizma in zaupanja vanje. Brez teh 

pogojev, ki so najboljša motivacija, pa učenci ob naporih ne morejo zdržati. Optimizem je posebno 

za učitelja zelo naporen, vendar je nepogrešljiv. Učenec ga na trenutke sme izgubiti, učitelj pa ne. 

Vera v plemenite sile mu tega ne dovoljuje, po drugi strani pa lahko le z vero in optimizmom 

vztraja včasih v zares napornih učnih položajih in daje zgled ter vliva pogum in moči tudi učencem. 

(Strmčnik, 2001) 

 

 

 

6.4 UČITELJEVE SPOSOBNOSTI POUČEVANJA 
 

Učitelj ali cirkusant? Učiteljeva naloga je v tem, da je vedno prožen, prilagodljiv, neuničljiv 

˝mojster v cirkusu˝. Enkrat ˝užge˝ z eno taktiko, drugič z drugo … (Kunaver, 2008) Vsekakor je 

učitelj pomemben dejavnik pri realizaciji kakovostne športne vzgoje (Škof, Rot, & Kovač, 1999).  

Uvodno poglavje Pečat športni vzgoji vtisne učitelj skuša predstaviti nekatera izhodišča, ki 

poudarjajo osrednjo vlogo in pomen učitelja v programih šolske športne vzgoje. S prikazom 

različnih vlog, ki jih ima učitelj pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, so želeli poudariti 

kompleksnost in zahtevnost njegovih nalog ter izpostaviti pomen in nujnost njegovega znanja ter 

značaja za uspešno poučevanje (Škof, Zabukovec, Cecić Erpič, & Boben, 2005). Čim osebnejši je 

učitelj pri svojem delu, čim bolj je živ, tem osebnejša in učinkovitejša bo njegova metoda (Gogala, 

2005).  

 

Da bi učenci dosegali kompleksne cilje, je treba ustvariti situacije, ki od vseh zahtevajo trdo delo, 

hkrati pa so zanimive, izzivalne, ravno prav zahtevne in malo nad obstoječimi zmožnostmi 

učencev. Učitelj mora imeti strokovno avtonomijo, da uporabi različne didaktične pristope, kot so 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
100 

 

denimo kakovostni frontalni pouk, kakovostni dialogi, sodelovalno učenje, vodeno odkrivanje, 

reševanje življenjskih problemov, projektno delo, primerno vključevanje tehnologije v pouk itd. 

Prav je, da je izkušnja učenja smiselna, izzivalna, da z novimi spoznanji znanje učenca nenehno 

preseneča in da je v tem smislu lahko tudi učenje prijetno. Na eni strani kakovostno izveden pouk 

ter kakovostno učenje in na drugi strani ustrezna obremenitev učencev z učenjem si nista v 

nasprotju, marveč sta notranje povezana procesa. (Bela knjiga, 2011) 

 

Če bi bilo učiteljevo znanje  organizirano v knjigi, enciklopediji, bi le-ta vsebovala najmanj 

naslednje kategorije (Marentič Požarnik, 1996): 

– vsebinsko znanje, 

– splošno pedagoško znanje, s poudarkom na tistih, ki se tičejo predmeta, ki ga učitelj poučuje, 

– znanje o kurikulu, 

– pedagoško vsebinsko znanje, 

– znanje o učencih in njihovih karakteristikah, 

– znanje o izobraževalnem sistemu in 

– znanje o izobraževalnih ciljih, namenih, vrednotah ter filozofskih in zgodovinskih razlogih zanje. 

Izbrane vsebine posreduje učitelj skladno z metodičnimi postopki, ki so uveljavljeni v stroki. 

Pomembna je ustrezna izbira učnih metod: učitelj naj prikaz (demonstracijo) ustrezno dopolnjuje z 

razlago, ki pa naj bo prilagojena razvojni stopnji učencev. Naloge pokaže sam, s pomočjo učencev 

ali ponazoril (slike, kinogrami, videoposnetki, plakati). Prav tako lahko pri določenih vsebinah 

uspešno uporabi metodo pogovora. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004b) 

Na podlagi opazovanja in merjenja učenčevih razvojnih značilnosti in gibalne učinkovitosti izbere 

ustrezne naloge in obremenitve. Pri tem poskuša delo organizirati tako, da uporabi najrazličnejše 

učne oblike. Igra naj bo vsaj na začetku drugega triletja še vedno osnovno izhodišče učiteljevega 

dela. Igre izvaja večinoma frontalno v različnih značilnih oblikah (pari, skupina, krog, vrsta,    

kolona …). Učinkovite učne oblike, primerne za mlajše učence, so tudi štafete in poligoni, vendar 

pa jih uporabi predvsem v stopnji utrjevanja znanja. Postopno prehaja tudi na zapletenejše učne 

oblike, kot je delo v skupinah. Zaradi razvojnih značilnosti učitelj lahko uspešno organizira delo po 

postajah, še posebej, če si pri organizaciji takšne vadbe pomaga z didaktičnimi pripomočki, kot so 

plakati, slike, količinski ali osebni kartoni in vadbene kartice. Priporočamo delo z dodatnimi in 

dopolnilnimi nalogami, kjer lahko učitelj učinkovito diferencira in individualizira vadbo. 

Posebno pozornost je potrebno posvetiti zadostni količini spodbud ter razmerju med obsegom in 

intenzivnostjo obremenitve. Učence naj učitelj nauči spremljati srčni utrip, s katerim nadzorujejo 

odzivanje organizma na vadbo. Lahko uporabi tudi merilce srčnega utripa.  

Učinkovitost vadbe poveča z izbiro ustreznih športnih pripomočkov, npr. s primerno velikimi 

žogami, z različnimi kiji, s palicami, stožci, z ovirami, loparji, gimnastičnim orodjem … (Kovač, 

Strel, & Jurak, 2004b) Ustrezna organizacija, učinkovite učne oblike in metode dela bodo 

zagotovile prijetno in učinkovito vadbo. Priporočamo delo z dodatnimi in dopolnilnimi nalogami, 

kjer lahko učitelj učinkovito diferencira in individualizira vadbo. 

 

Izkušnje kažejo, da so razlike med učenci v telesni zgradbi in gibalni učinkovitosti tolikšne, da 

posamezni učenci (do 5 %) ne zmorejo niti minimalnega programa. Prav tako so zelo raznoliki tudi 

materialni in kadrovski pogoji dela. Raven športnih znanj in gibalnih zmožnosti ter odnos do športa 
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na tej razvojni stopnji bodo namreč v veliki meri določali kasnejši način življenja posameznika. 

Razredne učiteljice se pri tem soočajo z različnimi težavami, ki pa jih lahko šole s primerno 

organizacijo dela odpravijo ali zmanjšajo. (Kovač, & Jurak, 2010) 

Izhodišče vsakega dobrega izobraževalnega programa je poznavanje otroka in njegovih potreb. 

Učitelj mora pri načrtovanju dela in izbiri vsebin gibalnih aktivnosti ter strategij poučevanja športne 

vzgoje upoštevati zakonitosti gibalnega razvoja in principe, ki spremljajo psihomotorično učenje. 

To mora predstavljati osnovo izbire primernih tehnik učenja in metod poučevanja, ki bodo otroku 

glede na njegovo starost, predznanje in sposobnosti omogočile primerno, predvsem pa ˝prijazno˝ 

športno vzgojo. Ne glede na izbrane vsebine bomo ob ˝izhajanju iz otroka za otroka˝ lahko vedno 

poiskali primerna sredstva (vaje, naloge, metodične lestvice) in iz športne vzgoje naredili nekaj več 

kot le klasičen vzgojno-izobraževalni proces. (Pišot, 1999) 

Poznavanje osnovnih zakonitosti rasti in razvoja ter razvojnih značilnosti otrok je predpogoj za 

smiselno načrtovanje dela z otrokom in izbiro primernih vsebin gibalnih aktivnosti. Uspešen 

pedagog mora poznati biološke dejavnike otrokovega razvoja, teorijo športa in pedagoškega dela. 

Poznati pa mora tudi najrazličnejše lastnosti in sposobnosti, da proces primerno zastavi in ga 

individualno prilagodi. (Pišot, 1999) 

Vse te značilnosti postavljajo učitelja, ki poučuje športno vzgojo v tem obdobju, pred zahtevno in 

odgovorno nalogo, ki jo lahko uspešno reši le z razumevanjem strokovnih podlag, ki jih daje učni 

načrt, uporabo različnih načrtovalnih strategij, dobrim poznavanjem didaktičnih pristopov k 

poučevanim vsebinam in organizacijo dela, ki zagotavlja ustrezno intenzivnost vadbe (Kovač, 

Jurak, & Strel, 2003a, 2003b). Torej mora imeti učitelj predmetno-specifične kompetence, ki se 

nanašajo v našem primeru na področje športne vzgoje, in splošne, predmetno neodvisne 

kompetence (Key competences, 2002), ki se nanašajo na komunikacijo, timsko delo, spretnosti 

pridobivanja znanja, vseživljenjsko učenje; zajemajo torej osebnostno in interpersonalno področje 

(Razdevšek Pučko, Taštanovska, & Plevnik, 2004). Le ob poznavanju navedenih elementov 

poučevanja in hkratnem upoštevanju trenutnih okoliščin lahko pričakujemo ustrezne vzgojno-

izobraževalne učinke. 

Visoko kvalitetni učitelji so med drugim predani in navdušeni posamezniki, ki nudijo pozitiven 

zgled, prisluhnejo učencem in izpopolnjujejo svoje strokovno znanje. (DfES/DCMS, 2004; v Green, 

2008) Za ˝dobro˝ in ˝učinkovito˝ poučevanje je potrebno več kot le osebno strokovno znanje. 

Mawer (1995) pravi, da so poleg športnih spretnosti in znanj potrebne tudi lastnosti in osebnostne 

karakteristike učitelja, kot so: navdušenost (entuziazem), smisel za humor, dostopnost, 

potrpežljivost, komunikativnost in organiziranost.  

 

Vključevanje v šport je tesno prepleteno s človekovimi psihičnimi in socialnimi razsežnostmi. Od 

pozitivnih ali negativnih socializacijskih izkušenj, vtisnjenih v otroštvu in mladosti, je odvisno, ali 

bomo človeka za šport pridobili ali izgubili. Mladost je torej odločilna za oblikovanje podobe 

odraslega individuma, hkrati pa sredstev, ki jih uporablja šport in s katerimi veliko pripomore k 

temu oblikovanju, preprosto ni mogoče nadomestiti z ničemer drugim.  (Vauhnik, Kovač, Cankar, 

Šubelj, Slana, & Slana, 1991) 

Premajhno prisotnost ali popolno odsotnost gibalnih dejavnosti v zgodnjem obdobju človekovega 

razvoja kasneje v celoti ni mogoče nadomestiti, saj je njihov vpliv z napredovanjem otrokove rasti 

in dozorevanja vse manjši. Kot kažejo raziskave, je najučinkovitejši vpliv športnih stimulusov do 3. 
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leta starosti, učinkovit med 3. in 6. letom, nato postopoma pada. Kljub stimulativnemu okolju v 

vrtcu ves učinek zvodeni, če ga kasneje ne dopolnjuje kakovostna športna vzgoja. Žal pa ta po 

mnenju avtorjev pogosto deluje zaviralno, saj so učiteljevi prijemi pomanjkljivi. Kot rešitev 

ponujata zlasti vključevanje športnih pedagogov, s čimer je mogoče učinkoviteje kompenzirati 

problematična materialna  in organizacijska izhodišča športne vzgoje na tej stopnji. Med petim in 

desetim letom otrokove starosti je razvoj motorične inteligence najbolj intenziven, z najmlajšimi pa 

delajo strokovno manj usposobljeni ljudje. (Vauhnik et al, 1991) 

Kljub številnim raziskavam, ki so pokazale znatne pozitivne trende v razvoju učenčevih gibalnih 

sposobnosti tam, kjer so jih usmerjali športni pedagogi v  primerjavi z učitelji razrednega pouka 

(Šturm, Strel, 1981; Kovač, Štihec, 1988; Maričič, 1983; Vauhnik et al, 1991), je potrebno 

izpostaviti naslednje. Tudi še tak športni strokovnjak, ki se ne poglobi v zakonitosti otrokovega 

razvoja, ki spregleda ali obide otrokov doživljajski svet, ne bo uspešen. Sodobne metode zato 

namenjajo veliko večjo vlogo prijetnemu čustvenemu razpoloženju in interesom otrok ter 

pozitivnim socialnim komunikacijam med učiteljem in učencem. (Vauhnik et al, 1991) Razredni 

učitelj bolj pozna otroke in tako pri ŠVZ lažje upošteva njihove individualne posebnosti.  

 

Daryl  Siedentop (1991; v Mawer, 1995) meni, da se napredek v učiteljevih spretnostih in znanju 

lahko razvije dokaj hitro, če si učitelj tega želi in ima dovolj priložnosti za vajo.  

Efektiven učitelj mora imeti profesionalen odnos do izobraževanja, razvijanja spretnosti 

poučevanja, ki mora potekati skozi vso kariero. Efektiven učitelj ni nikoli zadovoljen s svojim 

poučevanjem. Neprestano želi izboljšati in razvijati svojo prakso, raziskovati nove ideje in postati 

boljši učitelj. Na to mora gledati kot na osebnostni in profesionalni razvoj, brez katerega enostavno 

ne gre. Mojster svojega poklica pa je t. i. ˝reflektivni učitelj˝ (˝reflective teacher˝), ki konstantno 

razmišlja o svojem delu – poučevanju. (Mawer, 1995) 

Če je osnovni cilj šole znanje, potem mora to znanje posredovati učitelj. Kakovostno znanje pa je 

uporabno in ne dano enkrat za vselej. Biti mora aktualno, celovito posodobljeno in angažirano. 

Učitelj mora biti strokovnjak na svojem predmetnem področju, znanje pa mora znati tudi ustrezno 

posredovati. Znati posredovati znanje pa zadeva specifično didaktično delovanje in vedenje, ki je 

sestavni del učiteljevega znanja in sposobnosti. (Pšunder, 1999) 

 

 

Mednarodna komisija o izobraževanju za 21. stoletje je postavila 4 stebre izobraževanja. Za 

uresničevanje vloge bodočih učiteljev, ki naj bi vplivalo na celostni razvoj učenčeve osebnosti, je 

treba zagotoviti, da bo njihovo usposabljanje temeljilo na njih (Delors et al., 1996): 

 

1. Učiti se, da bi vedeli. 

 

2. Učiti se, da bi znali delati. 

Znati delati pomeni za učitelja opravljati kvalificirano profesionalno pedagoško delo. To pomeni, da 

mora poleg svoje stroke poznati in uveljavljati ustrezne didaktične postopke ter metode in 

metodološka pravila, uporabljati mora pridobljena znanja iz pedagogike, psihologije, sociologije, 

komunikologije, znati mora poslušati, govoriti, usmerjati svetovati in spodbujati. Iz tega zornega 

kota smemo govoriti o profesionalnem učiteljevanju. Pojem učiteljeve profesije zadeva poklicno 
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skupino, ki ima visoko raven izobrazbe, obdobje mentorskega pripravništva, samostojnost v 

poklicnih situacijah, kompleksnost delovnih nalog, visoko stopnjo odgovornosti do učencev, do 

dela, do sodelavcev in ugled. Učitelj zna delati takrat, ko učenci napredujejo, pri čemer javnost 

pripisuje uspešnost učencem. Tu pa gre za razlikovanje učiteljevega ugleda od ugleda drugih 

profesij, kjer profesiji pripisujejo največ zaslug za uspeh. Za to, da bo lahko učitelj profesionalno 

deloval, bi morale delovne sredine dosledno upoštevati enakopravno partnerstvo vseh učiteljev, 

poskrbeti za ustrezne delovne okoliščine, graditi na zaupanju in pomoči ter poskrbeti za 

kakovostno izpopolnjevanje. Fakultete bi morale učitelja usposobiti za partnerstvo v uvajanju 

inovacij, za akcijsko raziskovanje, da bo lahko razmišljujoč praktik.  

 

3. Učiti se sobivati. 

Znano je, da je človek družbeno bitje, ki samo po sebi ne more funkcionirati. Funkcionira lahko le s 

soljudmi, pri čemer je prav za učitelja izjemno pomembno, da pozna kakovostno medsebojno 

delovanje in da spoštuje slehernega posameznika. Učitelji sobivajo z učenci, s starši in sodelavci in 

vsak izmed njih sme biti specifičen ter drugačen po sposobnostih, nagnjenjih, interesih, 

veroizpovedi, rasi in spolu. Sobivanje upošteva enakovredno partnerstvo vseh subjektov in 

demokratičnost. Učitelj mora najprej spoznati sebe, da bo lahko nato sposoben vživljanja v vlogo 

drugih in jih razumeti. 

 

4. Učiti se biti. 

Učitelj v svojem osebnem razvoju omogoča sebi in drugim celovit razvoj, neodvisno kritično 

mišljenje in oblikovanje lastne presoje. Učitelj v sebi združuje osebno integriteto in socialno 

osebnost. Med učitelji je poznana predstava o idealu dobrega učitelja, katerega bistvo so lastna 

popolnost, predanost in žrtvovanje. Idealizirana podoba učitelja prepoveduje negativna čustva. 

Delo, ki ga učitelji opravljajo, je čustveno obremenjujoče. Negativnim čustvom pa se ni mogoče 

izogniti, lahko se le potlačijo. Posledica slednjega so občasni izbruhi, ki prinašajo občutek krivde. 

Ker je učenčev uspeh mnogokrat merilo za učiteljevo samopodobo, je učenčev neuspeh, ki se mu 

ni mogoče izogniti, lahko sprejet kot učiteljev neuspeh. Učiteljevo osebno integriteto spodbuja 

samopodoba. Pozitivna samopodoba je odvisna od doživljanja lastne učiteljeve vrednosti in 

občutka varnosti. 

 

 

Učno-vzgojni proces je vselej rezultat učenčevega in učiteljevega prizadevanja ter njunega 

medsebojnega sodelovanja, ki ga lahko vplivi okolja spodbujajo ali zavirajo. Učitelj je srce in duša 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Njegova učinkovitost je odvisna od številnih dejavnikov: od 

njegovih znanj in izkušenj – usposobljenosti (kompetenc), njegovih občutkov – intuicije, energije – 

erosa, osebnostnih lastnosti … Glede na pomen posameznih dejavnikov v pedagoškem delu je 

poučevanje oz. učiteljski poklic mogoče ponazoriti s temi primerjavami: učitelj kot umetnik, učitelj 

kot zdravnik, učitelj kot raziskovalec in učitelj kot menedžer. (Škof, 2005) 

 

Pogoj za kakovostno izvedbo izobraževalnega procesa je strokovno usposobljen učitelj. Danes, v 

času  hitrih in nenehnih sprememb, je to še toliko bolj pomembno, kot je bilo v preteklosti. 

Poudarek učiteljevega profesionalnega delovanja ni več le posredovanje znanja. Učitelj mora 
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zagotoviti tudi podporo v procesu učenja, pridobivanju samostojnosti in ob tem odgovornost za 

lastno vedenje, seveda upoštevajoč njihovo starost.  

Vloga učitelja v sodobni šoli postaja vse bolj zapletena, zato se ustvarjajo tudi novi izzivi in naloge 

v izobraževanju učiteljev. Bodoči učitelji morajo biti usposobljeni za izvajanje diferenciacije in 

individualizacije, da bi bili pripravljeni na prilagajanje navodil  individualnim značilnostim učencev, 

na delo z učenci s posebnimi potrebami, vključno z delom z nadarjenimi, in da bi udejanjili  načela 

integracije ter inkluzije. Učitelji morajo obvladati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, morajo 

biti sposobni ustvariti multikulturno učno okolje … Kljub vsem novostim in spremembam pa mora 

učitelj v razredu še vedno imeti avtoriteto. Avtoriteto lahko ima samo učitelj z dobrim strokovnim 

in didaktičnim usposabljanjem. Učitelj ima avtoriteto tudi, ko ima znanje in ve, kako ga posredovati 

na študentom primeren način, kar pomeni, prilagojeno njihovim sposobnostim, njihovemu 

predznanju, značilnostim … Pomembno je, da s svojim znanjem in odnosom do učencev v razredu 

učitelj zna vzpostaviti disciplino. Učitelj mora znati oblikovati pravila, se jih držati in dosledno 

kaznovati njihove kršitve. Prav tako ne moremo spregledati učitelja kot vzor. Ključnega pomena je, 

da učitelj zna vzpostaviti z učenci odnos, ki temelji na spoštovanju. (Krek, 2011) 

 

Vizija vseživljenjskega učenja in stalnega profesionalnega razvoja zahteva učitelja, ki zna kritično 

razmišljati, je usposobljen za refleksijo in evalvacijo, zna poiskati in zagotoviti priložnosti za razvoj 

posameznega učenca, zna spodbujati in podpirati učence v procesu učenja. (Day, 1999) 

Učiteljevo razmišljanje in dejanja so odraz interakcije njihove življenjske zgodovine, trenutne faze 

razvoja, razreda, ureditve na šoli ter širšega socialnega in političnega konteksta. 

V razredu imamo učence z različno stopnjo motivacije in dispozicijami za učenje, z različnimi 

sposobnostmi in so iz različnih okolij. Poučevanje je zato zelo kompleksen proces. Čeprav to 

organizacijo dela nekoliko omili, delo še vedno zahteva inter- in intrapersonalne spretnosti, osebno 

in profesionalno predanost. Poučevanje je sinteza glave in srca. 

Vsebine in pedagoškega znanja ne moremo strogo ločiti od učiteljevih osebnih in profesionalnih 

potreb in moralnega namena. Dobro poučevanje ne pomeni samo biti učinkovit, razvijati 

kompetence, obvladati tehnike poučevanja in posedovati pravo znanje. Dobro poučevanje vsebuje 

tudi emocionalno delo. Navdihnjeno je z zadovoljstvom, s strastjo, kreativnostjo, z izzivom in 

veseljem. (Hargreaves, 1995; v Day, 1999)   

                               

Učitelj mora pri svojem delu med poukom upoštevati spreminjajoče se okoliščine, od katerih so 

mnoge nepričakovane. Clark in Peterson (1986; v Kyriacou, 1997) opažata, da je učiteljeva 

uspešnost v razredu odvisna deloma tudi od tega, kako zna prilagajati in spreminjati svoje 

ravnanje in delo glede na to, kako poteka učna ura. Trdita tudi, da mnoga dejanja sčasoma 

postanejo rutina in se jih niti ne zavedamo, tako da mora biti učitelj zavestno pozoren le še na 

nepričakovano, na nenavadno ali na tisto, kar je vredno posebne pozornosti. Za manj izkušenega 

učitelja je takih rutinskih situacij mnogo manj, zato mora biti veliko bolj pozoren na sam potek 

učne ure.  
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Ko govorimo o spretnostih poučevanja, ki so potrebne za uspešno delo v razredu, jih lahko 

strnemo v 7 najpomembnejših področij (Kyriacou, 1997): 

1. Načrtovanje in priprava: spretnosti, ki jih potrebujemo za izbiro izobraževalnih ciljev in 

rezultatov učne ure, ter način, kako si jih pridobimo. 

2. Predstavitev učne ure: spretnosti, ki jih potrebujemo za uspešno vključevanju učencev v 

učno situacijo, zlasti v razmerju do kakovosti učiteljevih navodil. 

3. Vodenje učne ure: spretnosti, ki so povezane z organizacijo in vodenjem učnih dejavnosti, 

ki potekajo med učno uro in vzdržujejo pozornost, interes in vključevanje učencev. 

4. Razredna klima: spretnosti, ki so potrebne za vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivne 

naravnanosti in motivacije učencev. 

5. Disciplina: spretnosti za vzdrževanje reda in za ravnanje z učenci, ki se neprimerno vedejo. 

6. Ocenjevanje napredka učencev: spretnosti, ki jih potrebujemo za ocenjevanje napredka 

učencev, kar je pomembno za njegov razvoj – opisno in številčno. 

7. Refleksija in evalvacija: spretnosti za vrednotenje lastnega dela, da bi tako izboljšali svojo 

prihodnjo prakso. 

Zavedati se moramo, da je med temi področji jasen medsebojni vpliv − prehod med posameznimi 

dejavnostmi je pomemben element pri vodenju učne ure, hkrati pa prispeva k vzdrževanju 

discipline, pozornosti in motivacije učencev. Vse spretnosti so soodvisne in jih ne moremo izvajati, 

ne da bi pri tem upoštevali tudi druge. (Kyriacou, 1997)      

                                                                                                

Učitelji bi se morali posvetiti kvaliteti in nivoju vprašanj. Večina učiteljevih vprašanj je žal na 

nizkem intelektualnem nivoju. So taka, ki zahtevajo le reprodukcijo znanih dejstev oz. podatkov in 

sprožajo pri učencih le kratke, vnaprej predvidljive odgovore. Zelo malo pa je vprašanj, ki bi 

učence spodbujali k razmišljanju, povezovanju in uporabi spoznanj, h kritičnemu vrednotenju ali k 

originalnim in divergentnim odgovorom. (Učiteljski poklic v Evropi, 2004) 

Kot smo že omenili, so zelo pomembna učiteljeva pričakovanja. Zelo pomembno pa je, da učitelj v 

svoje delo vključuje veliko izkustvenega učenja, saj je učenje tudi čustveni proces. (Učiteljski poklic 

v Evropi, 2004) Učitelji morajo pri učencih graditi na tistem, kar že vedo, učenec pa mora biti pri 

učenju aktiven (Piciga, 1996).  

 

Sodelovalno učenje je poseben način skupinskega dela, kjer so cilji celotne skupine hkrati cilji 

vsakega posameznega člana v skupini. Peklaj, Lipuš, Koritnik, Mlakar, Mrzel, Ojcinger (2001) ter 

Puklek Levpušček in Marentič Požarnik (2005) poudarjajo, da ta oblika dela v razredu deluje 

pozitivno tako na doseganje spoznavnih učnih ciljev, čustveno-motivacijskih ciljev kot tudi 

psihomotoričnih oz. spretnostnih ciljev, med katere se uvrščajo komunikacijske spretnosti, 

spretnosti vodenja in sodelovanja ...  

Peklaj et al. (2001) posebej izpostavljajo rezultate raziskav, ki kažejo, da sodelovalni način dela  v 

razredu vpliva na vedenje učencev. V razredih, kjer so uporabljali sodelovalno učenje, so se 

izboljšalo odnosi med učenci, in sicer se je to kazalo v večjem sprejemanju drugih, boljšemu 

vzdušju v razredu, večji pripravljenosti sodelovanja s sošolci v šoli in zunaj nje, hkrati pa se je 

zmanjšalo tudi moteče vedenje, ki ni bilo vezano na nalogo. (Burron, James & Ambrosio, 1993; 

Hertz – Lazarowitz, Baird & Lazariwitz, 1994; v Peklaj et al., 2001)  
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6.5 UČITELJEVA AVTORITETA 
 

Učiteljeva avtoriteta je precej odvisna od družbenega statusa in splošnega spoštovanja učiteljskega 

poklica. To pa učencem posredujejo predvsem starši in drugi, ki imajo nanje vpliv. Učitelj vzpostavi 

in ohrani avtoriteto z usposobljenostjo za poučevanje, ki si jo je pridobil z izobrazbo (poznavanje 

vsebine predmeta, zanimanje in navdušenje za predmet ter sposobnost pripraviti uro na zanimiv 

način). Avtoriteto dosežemo tudi z umirjenim in s samozavestnim nastopom, kar je videti po tonu 

glasu, po drži, po izrazu na obrazu in gledanju v oči.  Pomembna osnova za oblikovanje avtoritete 

je tudi kakovost poučevanja. Če učenci vidijo, da učitelj obvlada temo, da ga stvar zanima in da 

zna snov dobro razložiti, potem spoštujejo njegovo usposobljenost za poučevanje, s tem pa mu 

olajšajo možnost, da obdrži svojo avtoriteto in položaj vodje. Velik vtis na učence naredi tudi, če 

učitelj sam demonstrira določeno gibanje oz. vajo. Tretji pomemben vir avtoritete pa je 

obvladovanje dogajanja v učilnici/telovadnici. Skrbeti moramo za čim bolj tekoč potek učne ure s 

čim manj motnjami. Biti moramo iznajdljivi. Imeti moramo jasno postavljena pravila, ki se jih 

striktno držimo. Pri svojem delu moramo biti dosledni.  Kako reagiramo ob neprimernem vedenju 

učencev, pa je četrta pomembna osnova učiteljeve avtoritete. Učiteljeva avtoriteta se namreč 

povečuje z njegovo sposobnostjo za učinkovito in pravično obvladovanje neprimernega vedenja 

učencev. (Kyriacou, 1997) 

   

Poučevanje je umetnost in znanost, je znana fraza Delorsa (1996). V osrčju učnega procesa pa je 

pravi odnos med učiteljem in učencem. Odnos učitelj – učenec je usmerjen v celosten razvoj 

učenčeve osebnosti s posebnim poudarkom na samozaupanju. S tega vidika je avtoriteta, ki se jo 

pripisuje učiteljem, vedno paradoksalna, saj ne temelji na uveljavljanju njihove oblasti, temveč na 

svobodnem priznavanju veljavnosti znanja. (Delors et al., 1996) Prav tako mnenje ima o avtoriteti 

Gogala (2005): Če bomo šolski mladini že kot ljudje veliko pomenili, se nam ni treba bati niti za 

avtoriteto naše šole, ki jo bomo ustvarili le z osebno avtoriteto dobrih učiteljev. 

Velika moč učiteljev je v zgledu, ki ga daje učencem, s tem, da pokažejo radovednost in odprtost 

duha, pripravljenost na preizkušnjo svojih predpostavk in priznavanje napak. Bolj kot vse pa je 

pomembno, da prenesejo ljubezen do učenja. (Delors et al., 1996) 

 

Gogala (2005) daje ključni poudarek na izgradnji osebne metode poučevanja, ker je ta povezana z 

osebnostno močnim učiteljem, ki je pomembnejši dejavnik kakovostnega pouka od vsake metode. 

Gogala loči zunanjo in zgolj socialno ter notranjo ali osebno avtoriteto. Zunanje avtoritativni so 

ljudje, katerih avtoriteta in moč izvirata iz socialnega položaja ter iz razmerja v družbi, notranje 

avtoritativen pa je človek že po svoji osebnosti, ne glede na to, kakšno pozicijo zavzema v javnem 

življenju. Včasih je učitelj imel veliko zunanjo avtoriteto (poleg duhovnika, zdravnika, sodnika, 

župana, trgovca, bogataša), sedaj je situacija ravno obratna … Zato je toliko bolj pomembno, da si 

zgradi notranjo avtoriteto in si poskuša pridobiti vsaj nekaj spoštovanja s strani družbe – tu je 

toliko bolj pomembna njegova kompetentnost. (Gogala, 2005) 
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6.6 UČITELJEVA AVTONOMIJA 
 

Premiki k zahtevnejšim učnim ciljem, kot sta razvoj kritične presoje in usposabljanje za samostojno 

učenje, od učiteljev zahtevata, da zmanjša delež  tradicionalnih učnih pristopov, ki povečini 

temeljijo na metodah ˝v učitelja in snov usmerjenega˝ transmisijskega pouka, na račun bolj 

interaktivno zastavljenega pouka, ki miselno in čustveno aktivira učence ter postopoma veča 

njihovo samostojnost in odgovornost za uravnavanje lastnega učenja in odgovornosti za učne 

rezultate. (Niemi, Kohonen, 1995; v Marentič Požarnik, 2004a) 

 

Avtonomija je tako prvi pogoj za učiteljevo profesionalno rast, katere cilj je spodbujati odgovorno 

učenje učencev in razvoj šole. (Niemi, & Kohonen, 1995; v Šteh, & Marentič Požarnik, 2005) 

 

Le poklicno zavzet učitelj bo pripravljen sprejeti napore in tveganja, potrebne za tako spreminjanje 

pouka. Poklicna zavzetost pa je v tesni zvezi s poklicno avtonomijo. (Bauer, 1999;  Niemi, & 

Kohonen, 1995; v Šteh, & Marentič Požarnik, 2005) Poklicno avtonomijo lahko opredelimo kot 

svobodo, da razporejaš delo in določaš postopke, potrebne za njihovo izpeljavo (Firestone, & 

Pennell, 1993). Učiteljeva avtonomija je svobodna in samostojna izbira didaktičnega koncepta 

učenja in poučevanja, izbira metod in tehnik ter oblik dela. Učno-ciljno načrtovanje pouka pa 

učiteljem omogoča izbiro vsebin. (Kuščer, 1999; v Marentič Požarnik, 2004a) 

 

Svoboda je smiselna, če je učitelj dobro usposobljen v uporabi različnih metod. Da bi razvili 

poklicno kulturo učiteljev, mora biti glavni cilj izboljšanje kakovosti njihovega pedagoškega znanja 

in veščin. (Bauer; v Lang, Olson, Hansen, & Bründer, 1999) Učiteljeva avtonomija ima s tem tudi 

pomembno moralno razsežnost, ki jo navadno označimo kot odgovornost do učencev in njihove 

rasti. 

 

Avtonomija ali stopnja možnosti samoodločanja je osrednji člen notranje motivacije ter vpliva na 

občutek odgovornosti za rezultate lastnega dela, saj jih pripišeš svojim naporom. Nasprotno pa ob 

veliki meri birokratske kontrole od zunaj in prepodrobnega predpisovanja učitelji doseženih (dobrih 

ali slabih) rezultatov ne pripisujejo več sebi in postopno postanejo apatični, brezbrižni. Niemi, & 

Kohonen, 1995; v Šteh, & Marentič Požarnik, 2005) Karl-Oswald Bauer pri profesionalnem razvoju 

(v Lang, Olson, Hansen, & Bründer, 1999) opozarja na nevarnost zanikanja nekompetentnosti ali 

pa iskanja krivde zanjo v zunanjih okoliščinah. 

Poklicni avtonomiji pa so postavljene določene meje. Notranje meje določata predvsem učiteljeva 

strokovna usposobljenost in zavzetost. »Čim večje je učiteljevo strokovno znanje, tem višja je 

lahko stopnja njegove strokovne avtonomije. Strokovno znanje torej povečuje učiteljevo zmožnost 

avtonomnega odločanja /…/, ki pa naj bi bilo dodatno zavarovano pred pretiranimi zunanjimi 

pritiski s poklicnimi etičnimi kodeksi« (Kroflič, 1999; v Marentič Požarnik, 2004a). Zunanje meje 

oziroma okvire pa učiteljevi avtonomiji predstavljajo zakoni in pravilniki, učni načrt, izpitni katalogi 

in standardi, zunanje preverjanje, po svoje pa tudi učbeniki. Podobni vidi strokovno avtonomijo 

šole in s tem učitelja tudi Medveš (2002). 
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Izhodišča kurikularne prenove, (1996, Nacionalni kurikularni svet; v Marentič Požarnik, 2004a) 

postavljajo v ospredje ˝metodično avtonomijo˝. »Natančno predpisovanje, kaj in kako je treba 

delati v šoli, kar je večkrat posledica učno-snovnega pristopa k načrtovanju izobraževanja, jemlje 

učiteljem avtonomijo in prelaga odgovornost za izvajanje pedagoškega dela na avtoritete, ki to 

predpisujejo. To duši ustvarjalnost učiteljev in zmanjšuje njihovo motivacijo za delo. Manjša se 

kakovost izobraževanja, ki se meri tako po načinu posredovanja znanja oz. po odnosih med 

udeleženci izobraževanja kot po pridobljenem znanju.« 

 

 

 

6.7 UČITELJ KOT PROFESIONALEC 
 

V celotni zgodovini izobraževanja in poučevanja ni bilo nikoli sporno, da se dober učitelj ne odlikuje 

le po poznavanju vsebine svojega predmeta, temveč tudi po sposobnostih poučevanja, kot je na 

primer sposobnost jasne in zanimive razlage, sposobnost zastavljanja vprašanj, ki spodbujajo 

sodelovanje, sposobnost uporabe stimulativnih tehnik komuniciranja v razredu ipd. Prav tako je 

znano, da so bile spremembe v pojmovanju znanja, poučevanja in izobraževanja vselej posledica 

sprememb v družbenem in  tehnološkem razvoju. Še zlasti 20. stoletje je prineslo velik napredek in 

spremembe v razumevanju narave znanja in njegovega razvoja, zaposlovanja, izobraževanja ter 

poučevanja in učenja. Za učitelje je to pomenilo večje in drugačne zahteve po usposobljenosti za 

opravljanje pedagoškega poklica, za raziskovalce in strokovnjake na področju disciplin, povezanih s 

poučevanjem, pa izziv za iskanje novih in uspešnejših principov in metod izobraževanja učiteljev. 

Informacijska eksplozija in hiter razvoj računalniško podprtih podatkovnih baz oz. baz znanja so 

vzrok, da zmore posameznik obvladovati vedno manjši delež znanja, ki je na razpolago. V zadnjih 

desetih letih prejšnjega stoletja sta bila obseg in hitrost sprememb v tehnološkem in družbenem 

razvoju že tolikšna, da so, najprej filozofi in družbeni teoretiki ter nato še mnogi drugi, začeli 

govoriti in pisati o prehodu družbe v novo obliko,  t. i. postmoderno dobo oz. postmoderno stanje. 

(Cvetek, 2005) 

 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (1994) definira profesionalnost kot lastnost profesionalnega, 

profesionalen pa kot poklicen. Podobno je z izrazi profesionalizacija, profesionalizem, 

profesionalizirati. Profesionalizacija je pojav, ko neka dejavnost postane poklicna, profesionalizem 

pomeni poklicno ukvarjanje s čim oz. poklicna dejavnost, profesionalizirati pa pomeni delati, da 

nekaj postane poklicno. Profesija pomeni enako kot poklic, profesionalec pa je ta, ki se poklicno 

ukvarja s čim oz. kdor strokovno, dobro opravlja kako delo. Kot vidimo, se šele v zadnji definiciji 

profesionalnosti pojavi vrednostni element, saj je profesionalec po njej le tisti pripadnik poklica, ki 

svoje delo opravlja strokovno in dobro.  

 

Za primerjavo. V angleškem slovarju (Merriam-Webster Collegiate Dictionary 2, b.l.) je profesija 

(ang. profession) definirana kot služba, za katero je potrebno dolgo in intenzivno izobraževanje, 

višja stopnja izobrazbe, zahtevana so posebna znanja in usposobljenost. Profesionalizem (ang. 

professionalism) pa je opisan kot ravnanje, namere ali kvalitete, ki so značilne za poklic ali 
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profesionalno osebo oz. spretnosti, dobra presoja in ustrezno vedenje, ki se pričakuje od 

izobražene osebe, ki naj bi svoje delo opravljala dobro. Profesionalec (ang. professional) pa je v 

tem slovarju opisan kot oseba, ki opravlja delo, službo, za katero je potrebna posebna 

usposobljenost, izobraženost in spretnosti ali je zaposlena v eni izmed profesij. Profesionalec je 

definiran tudi kot nekdo, ki je profesionalen, ki svoje delo opravlja profesionalno, nekdo, ki ima v 

določenem poklicu veliko izkušenj in strokovnega znanja. Prav tako je profesionalec opredeljen kot 

poklicu predana oz. zavezana oseba. 

 

Iz teh definicij ni mogoče razbrati razlike med profesijo in poklicem z izjemo poklicu predane oz. 

zavezane osebe, kar daje besedi emotiven in ideološki pomen. Zavezati se pomeni namreč z 

določeno izjavo: narediti se dolžnega, kaj storiti ali delati, v povezavi z dajalnikom pa zavezati se  

pomeni z določeno izjavo ali dejanjem narediti se dolžnega, biti komu zvest. (SSKJ, 1994)  

Profesionalec je torej zavezan svojemu poklicu, profesiji, stroki. 

 

T. i. novi profesionalizem na področju izobraževanja učiteljev, za katerega se zavzemajo nekateri 

avtorji (Carr , & Kemmis, 1986; Järvinen, Kohonen, Niemi, & Ojanen, 1995; Apple, & Jungck, 

1990; Laursen, 1996, v Cvetko, 2005; Hargreaves, 1997; Fullan, 1993), ima kljub razlikam v 

interpretaciji prepoznavne značilnosti, in sicer izhaja iz proučevanja izkustva in praktičnih situacij, 

ki so problematične, kompleksne in odprte različnim interpretacijam. Novi profesionalizem se 

utemeljuje v razumevanju profesionalnega znanja, v katerem je proučevanje delo, ki temelji na 

znanju in vključuje medsebojno povezanost in odvisnost teoretičnega in praktičnega znanja v 

konkretnem okolju razreda oz. poučevanja. (Cvetek, 2005)  

Od slovenskih avtorjev velja omeniti predvsem Barico Marentič Požarnik (1992, 1993, 2000), ki na 

vprašanje odgovarja pogojno pritrdilno in ugotavlja, da jo osnovnošolski učitelji šele pridobivajo. 

Med elemente profesionalnosti avtorica uvršča visoko stopnjo izobrazbe, ugled in samostojnost pri 

delu, pri čemer je posebej pomembna sposobnost pedagoškega sklepanja in razmišljanja o 

poučevanju določene stroke. Za avtorico gre pri profesionalizmu za več kot le vsoto posameznih 

spretnosti ali obvladanje učnih metod in načinov komuniciranja, saj mora profesionalno 

usposobljen učitelj znati presoditi, kdaj uporablja ene in kdaj druge, se zavedati pomena okoliščin, 

prednosti in slabosti posameznih metod in tudi upoštevati posebnosti svojih učencev (1992). 

Marentič Požarnikova je prepričana, da za učiteljevo profesionalnost ne zadošča le visoka stopnja 

strokovnosti, temveč tudi avtonomije, saj ena ni mogoča brez druge (2000). Avtorica tudi meni, da 

je v strukturi velikega dela programov za izobraževanje učiteljev pri nas zaslediti ostanke 

˝polprofesionalne faze˝, ki temelji na transmisijskem pojmovanju pouka (2000). 

Dober učitelj bo kljub slabemu izobraževalnemu programu naredil dober pouk in ravno to definira 

dobrega učitelja. (Marentič Požarnik, 1990b) 

 

Nesporno je, da je za profesionalni razvoj študentov ključnega pomena pedagoška praksa, ki pri 

študentih omogoča povezovanje teorije s prakso in razvoj pedagoškega načina razmišljanja. Ker 

gre pri profesionalnem razvoju študentov za stopenjski proces, v katerem imajo zelo pomembno 

vlogo osebna pričakovanja študentov, ta razvoj ni mogoč, če temelji profesionalni razvoj študentov 

na tradicionalnem vajeniškem modelu izobraževanja ali na t. i. modelu uporabne znanosti. (Cvetek, 

2005) 
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Učitelj v dobri šoli je strokovnjak (Glasser, 2001). Najpomembnejša razlika med strokovnjakom in 

nestrokovnjakom je dejstvo, da je strokovnjak sposoben nalogo opraviti, ne da bi ga drugi 

usmerjali. Strokovnjaka zanima kakovost. Delo, ki ga opravi strokovnjak, je kvalitetno in zanj je 

zelo pomembno, da ga opravi odlično. Nestrokovnjak se zadovoljuje z opravljenim delom. Morda 

ga opravi dobro, a stalno izboljševanje delovnih metod pri sebi in pri drugih pa je značilno le za 

strokovnjaka. (Glasser, 2001) Učitelj strokovnjak ne bi od svojih učencev zahteval, da se učijo 

nekvalitetnih stvari. (Glasser, 2001) 

Ni poklica, ki bi v večji meri potreboval strokovnjake, in vendar tudi ni poklica, v katerem bi ljudi, ki 

ga opravljajo, obravnavali na način, ki preprečuje, da bi ga strokovno opravili. Predstavljajte si, da 

bi zdravnike ali odvetnike obravnavali kot učitelje. Biti dober učitelj je gotovo težje, kot biti dober 

pravnik ali zdravnik, kar sta zelo spoštovana poklica. (Glasser, 2001) 

 

 

 

6.8 UČITELJEVI DELOVNI POGOJI 

 

Pogosto se v našem prostoru pojavi interpretacija, da je kakovost pouka predvsem odvisna od 

učitelja samega, njegove usposobljenosti in prizadevnosti ne glede na zakonske in programske 

rešitve. Žal ni tako. Res ima učitelj izjemno pomembno vlogo pri pouku, vendar je njegova vloga 

omejena in odvisna od zakonskih in programskih rešitev ter drugih pogojev. Prav zato je treba na 

eni strani zagotoviti čim ustreznejše rešitve in ga strokovno usposobiti za kakovostno izvajanje 

svoje vloge z organiziranim institucionalnim in individualnim izobraževanjem. (Adamič, 2004) 

 

V družbi je treba doseči soglasje o temeljnih ciljih vzgojno-izobraževalnega dela in dogovor, da si 

bodo za dosego teh ciljev prizadevali vsi, ki so povezani z vzgojno-izobraževalnim procesom: 

snovalci šolske politike, strokovni delavci, izobraževalci strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, učenci, starši učencev, širše družbeno okolje ipd. Tudi kakovostno znanje, ki bo 

naše učence na mednarodnih tekmovanjih uvrščalo v vrh razvitih držav, je mogoče doseči le z 

dogovorom in s podporo v družbi, v kateri bodo imeli strokovni delavci zagotovljene pogoje za 

izobraževanje strokovnih delavcev in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa ter 

obenem širšo družbeno podporo pri svojem delu, zlasti s strani staršev učencev. (Bela knjiga, 

2011)  

Zaposleni v družbenih dejavnostih imajo večjo moč nad ljudmi. Njihova povezanost z ljudmi je 

velika, njihov vpliv je trajnejši. Velika moč in vpliv in s tem povezana velika odgovornost 

povzročajo s strani oblasti tudi velike pritiske na zaposlene v družbenih dejavnostih. Ti pritiski niso 

le politične narave, ampak tudi materialne in strokovne. (Kidrič, 1990)                                                                                                                                

Pedagoško delo, poučevanje in vzgoja mlade generacije je gotovo ena izmed najpomembnejših 

aktivnosti, od katerih je v veliki meri odvisna družbena uspešnost in učinkovitost v naslednjih 

obdobjih. Žal ne moremo trditi, da je bilo pedagoško delo v preteklosti in sedaj vedno vrednoteno 

z upoštevanjem tega dejstva, niti z vidika zahtevnosti opravljanja tega poklica. (Jurančič, 1990) 
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Napačne odločitve na področju šolstva se praviloma ne odkrijejo takoj, so pa zato njihove 

posledice toliko bolj trajne. Dogaja se, da jih ne čuti le ena, ampak več generacij. (Kos Kecojević, 

Marjanovič Umek, Šušterič, Šimenc, & Tašner, 2012) 

 

Vivien Reding (2004), tedanja evropska komisarka za izobraževanje in kulturo, je svoj predgovor 

študije Evropske komisije Učiteljski poklic v Evropi: Profil, trendi, hotenja začela z naslednjo 

mislijo: »Učiteljski poklic, ki ga opravljajo motivirani in visoko izobraženi strokovnjaki, je bistvenega 

pomena za uspešno izobraževanje mladine. Učitelji so ključni akterji v katerikoli strategiji, katere 

cilj je spodbujati razvoj družbe in gospodarstva«. 

Da je zapisano mogoče zagotavljati, morajo biti nedvomno izpolnjeni nekateri družbeni in sistemski 

pogoji. Med njimi so ob visoki strokovni usposobljenosti, visoki stopnji strokovne avtonomije 

zagotovo tudi ustrezni delovni pogoji učiteljstva. Ob vse številnejših administrativnih zadolžitvah, 

pretiranih zahtevah po nenehnem strokovnem izobraževanju in vključevanju v mednarodne 

projekte, vpeljavi medsebojne koordinacije dela, interne evalvacije, vse pogostejšem vključevanju 

otrok s posebnimi potrebami in še bi lahko naštevali, je težko verjeti, da bi ukrep prisilne osemurne 

prisotnosti na šolah lahko prispeval k zadovoljstvu, motiviranosti in uspešnosti učiteljstva in s tem k 

dvigu kakovosti slovenskega šolstva. (Gaber, Tašner, & Zgaga, 2011) 

 

Na delovno zadovoljstvo zaposlenih vplivajo Herzbergovi  (Herzberg, 1987; Herzberg, b.l.; Lipičnik, 

1996) motivatorji  delovnega zadovoljstva (pohvala, priznanje, zanimivo delo ipd.), kakor tudi 

higieniki (zaslužek, medsebojni odnos, delovne razmere, cenjeno delo ipd.), ki so osnova za 

delovanje motivatorjev. Higienski dejavniki ne bodo motivirali, če pa jih ni, lahko znižajo 

motivacijo. Motivacijski dejavniki ne bodo nujno znižali motivacije, vendar so lahko odgovorni za 

njeno povečanje. (Herzberg, 1959) 

Strokovnim delavcem je treba omogočiti kakovostne pogoje (ustrezne normative in materialne 

pogoje) za delo. Potrebno pa je poudariti, da je ob vsebinskih prilagoditvah izobraževalnega 

sistema ključno, da Slovenija zagotavlja ustrezna sredstva za financiranje vzgoje in izobraževanja 

(Bela knjiga, 2011), za katera vemo, da so bila v zadnjih letih zelo okrnjena.  

Višina finančnega vlaganja v vzgojo in izobraževanje ni edini dejavnik uspešnosti tega področja. Je 

pa vlaganje, primerljivo s cilji, ki si jih družbe postavljajo glede želenih dosežkov svoje populacije v 

mednarodnih primerjavah, nedvoumno pomembno. Višina vlaganj med drugim jasno kaže tudi, v 

kakšni meri je deklarativno zavzemanje za družbo znanja tudi dejanska politika določene oblasti. 

(Marjanovič Umek, Kos Kecojević, & Šušterič, 2012) 

 

Avtorji Marjanovič Umek, Kos Kecojević in Šušterič (2012) poročajo tudi, da je normativ (št. otrok v 

razredu) v 15-ih evropskih držav manjši, v prvih dveh triadah pa ima celo 22 držav normativ manjši 

ali enak kot v Sloveniji. 

Opozoriti je potrebno še na ugotovitve študije PISA o šolskih sistemih (OECD, 2010). Slednja 

ugotavlja pomembno povezanost med višjimi plačami učiteljev in nadpovprečnimi dosežki 

učencev/dijakov. Pogled v učinkovitost šol pokaže, da je omenjena korelacija pomembnejša od 

korelacije med velikostjo oddelka in dosežki. Kljub temu pa večina držav članic OECD favorizira 

manjše oddelke, ki omogočajo več individualizacije dela in socialne dinamike med učenci in 

učiteljem. 
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V vsakem obdobju in tudi v vsakem okolju ima osebni dohodek dve vlogi: socialno in motivacijsko. 

Socialna vloga osebnega dohodka mora delavcu zagotoviti preživetje: eksistenco in reprodukcijo. 

Motivacijska vloga osebnega dohodka povezuje dosežen delovni prispevek (vrsta opravljenega dela 

in dosežen delovni rezultat) z višino osebnega dohodka. Motivacijska vloga dohodka zahteva in 

uveljavlja razlikovanje med delavci na podlagi tega, kaj je kdo delal in kako je opravil svoje delo. 

(Jurančič, 1990) Dobre plače privlačijo ustrezno usposobljene kandidate za učitelje in ohranjajo 

njihovo motivacijo ves čas dela v poklicu. (Učiteljski poklic v Evropi, 2004) Zato pa se tu pojavi 

vprašanje, kako primerjati pedagoško delo z drugimi dejavnostmi in kako ga vrednotiti. 

Pedagoško delo, a še predvsem tisto v razredih, je najzahtevnejše in najodgovornejše delo izmed 

vseh aktivnosti v šolstvu. To dejstvo je v sedanjih pravilnikih na šolah upoštevano zelo slabo ali pa 

sploh ni. Hkrati se pedagoško delo na vsaki šoli vrednoti zelo različno in to kljub temu, da izvajajo 

enak program. (Jurančič, 1990) 

 

Skale (1990) pa je kritičen do ˝nadzora velevažne dokumentacije˝. Je mar dokumentacija tisto, 

kar kaže kvaliteto poučevanja in doseženo raven znanja učencev?  

 

V preteklosti so bili učenci prisiljeni sprejeti vse, kar jim je šola ponujala, pa naj je šlo za jezik, 

vsebino ali za organizacijo pouka. Danes družba pričakuje pravico do soodločanja, ko gre za 

organizacijo šolstva. Te odločitve pa neposredno vplivajo na delovne razmere učiteljev in na to, kar 

se od njih zahteva. (Delors et al., 1996) 

Dober učitelj postaneš šele tedaj, ko najdeš svojo pot v pravi razdalji med pisanimi šolskimi 

zakonitostmi in nepisanimi zakoni mladosti/otroštva, meni Kunaverjeva (2008). Učitelju v današnji 

šoli ni lahko biti dober in ustvarjalen učitelj, saj zakonodajo pišejo teoretiki in ne praktiki. Dobro se 

rodi iz dobrega. Človečnost je treba najprej dati – šele nato lahko pričakujemo, da bo    le-ta 

povrnjena. Toda kaj nam pomagajo dobri nameni, ko je vsakdanja šolska praksa zelo drugačna. 

 

Ob dolgoletni navadi biti poslušen in ubogljivo sprejemati vse, kar prihaja ˝od zgoraj˝, je učitelj 

izgubil občutek za lastne možnosti spreminjanja stanja. Učitelji se pritožujejo/jemo nad svojim 

družbenim statusom in razvrednotenjem poklica nasploh. Kot da bi nam moral višji status in 

drugačen odnos do nas ˝podeliti˝ nekdo od zunaj, ne pa, da bi se zanj bojevali sami. Z občutkom, 

da je poklic v naši družbi manjvreden, prihajajo bodoči učitelji že na fakulteto. Prav tako naj bi bilo 

njihovo šolanje manjvredno, manj kvalitetno in nezahtevno v primerjavi s šolanjem drugih. Tako je 

mnenje študentov drugih fakultet že vrsto let. Zdi se, da je učitelj odvisen od mnenj drugih o sebi 

in svojem poklicu. Osvoboditi se bomo morali te odvisnosti od mnenj drugih.  

Različni strokovnjaki opozarjajo, kako pomembno je za večanje učiteljeve poklicne samozavesti 

aktivno sodelovanje in njihovo soodločanje o pomembnih družbenih dogajanjih, šolskih 

spremembah in lastnem izobraževanju. Prav tako bi k temu pripomogla združenja učiteljev, kjer bi 

na srečanjih izmenjevali pozitivne izkušnje in reševali dileme in probleme. (Skalar, 1990) 

 

Družbeni položaj učitelja – procesa feminizacije in proletarizacije –  postavlja učitelja  na raven 

nižje družbeno ovrednotenih poklicev. Na podlagi slednjega učitelji pogosto izpostavljajo 

neuglednost in podcenjenost lastnega dela, podrejenost dela zunanjemu nadzoru brez možnosti 

vplivanja na odločitve ter preobremenjenost in razvrednotenje njihove strokovnosti. (Hozjan, 2004) 
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Kyriacou (1997) opredeljuje glavne vzroke za doživljanje stresa: 

 učenci s slabim odnosom do dela in z nizko motivacijo, 

 učenci, ki se neprimerno obnašajo in splošno pomanjkanje discipline v razredu, 

 nagle spremembe učnega načrta in organizacije dela,  

 slabi delovni pogoji, tudi v zvezi z možnostjo napredovanja, razpoložljivimi pripomočki in 

denarnimi sredstvi, 

 časovni pritiski, 

 navzkrižja s kolegi, 

 podcenjevalni odnos družbe (težave s starši …). 

Učiteljski stres lahko zniža kakovost poučevanja. Če smo dalj časa pod stresom, se lahko začne 

zmanjševati zadovoljstvo z delom. To običajno vpliva tudi na čas in napor, ki smo ga pripravljeni 

posvetiti kakovosti svojega poučevanja. Poslabša se tudi odnos do učencev v razredu. Učinkovitost 

poučevanja je odvisna od pozitivnega vzdušja v razredu in predvsem od dobrih odnosov z učenci, 

ki temeljijo na sodelovanju in spodbujanju. Učitelj se začne na težave odzivati s slabo voljo in na 

sovražen način. Tako nam učinkovito obvladovanje stresa pomaga ohranjati tudi visoko kakovost 

poučevanja. (Kyriacou, 1997) 

 

Študiji J. Tooleya in A. Howesa – The seven habits of highly effective schools (1999) ter P. Rudda 

– High performing specialist school: What makes the difference? (2002; v Taylor, & Ryan, 2005) 

sta dokazali, da imajo uspešne šole naslednje skupne karakteristike: 

– dobro (kompetentno, navdihujoče, spoštovano) vodstvo, 

– sposobnost vodstva privabljanja in zadrževanja dobrih učiteljev, 

– osredotočenost na osnovna znanja, kot sta pismenost in računstvo, 

– zastavitev ciljev in  uporaba podatkov za spremljanje napredka, 

– red in disciplina, 

– inovativen kurikul, medpredmetne povezave, privlačne dodatne popoldanske aktivnosti,  

– obsežna uporaba IKT, 

– možnost podaljšanja šolskega dne, 

– osredotočenje na individualno učenje, da bi bil uspešen vsak učenec, 

– podpora staršev in uporaba starejših učencev kot mentorjev. 

Avtorji poudarjajo tudi, da se morajo bistveni faktorji uspešnosti med seboj dopolnjevati in 

povezovati. Dobri učitelji pa nujno potrebujejo močno oporo vodstva. (Taylor, & Ryan, 2005) 

 

V večini enake značilnosti učinkovite šole sta opredelila tudi Good in Weinstein (v Travers, Elliott & 

Kratochwill, 1993) že leta 1986.  

 

Strokovnih, pedagoških in didaktičnih nazorov ter vizij nikakor ni mogoče podcenjevati, saj od 

nekdaj velja, da šola vstane in pade z učiteljem. Vendar pa usmerjajo učiteljevo delovanje v šoli in 

pri pouku poleg materialnih razmer predvsem učenci, starši, poklicni delavci in šolska ter 

zunajšolska vodstva, ki zastopajo širšo skupnost. Prav družbena skupnost s svojimi interesi in z 

zahtevami do šole bistveno pogojuje tudi položaj učitelja.  
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Vsi ti dejavniki imajo do učitelja svoje zahteve in pričakovanja, učitelj pa spet svojo predstavo o 

svojem poklicnem poslanstvu. Čemu dajati prednost? Od tod pogoste napetosti in stresi v učitelju 

samem ter tudi konflikti, ki motijo učno delo in socialne odnose na vseh ravneh. (Strmčnik, 2001) 

 

Nizka morala učiteljev ima vzrok v spremembah v poklicnih in organizacijskih pogojih dela, ki 

intenzivirajo delo, povečujejo količino dela, hkrati pa zmanjšujejo zaupanje v učiteljevo mnenje. 

Učitelji z nizko samoučinkovitostjo in samozavestjo so bolj dovzetni za rutino in manj za 

eksperimentiranje teruvajanje novih praks poučevanja.  (Day, 1999) 

Tudi po mednarodnih raziskavah so številni učitelji nezadovoljni z delovnimi razmerami. Predvsem 

jih v slabo voljo spravljajo zapletene naloge, pritiski okolice, pa tudi način, kako se obseg nalog vse 

bolj povečuje. Učitelji dobivajo nove naloge, za katere se ne čutijo ustrezno pripravljeni, skrbi jih 

delovna obremenitev in čutijo pritisk, ker imajo premalo časa, da bi lahko vse te naloge opravili. 

Pomembna naloga šolskih oblasti je organizirati izobraževanje učiteljev na tak način, da bodo 

učitelji pridobili vsa znanja in spretnosti, potrebne za delo v skladu s standardi kakovosti in jim 

ponuditi dovolj ˝konkurenčne˝ delovne pogoje, da bodo ostali motivirani ves čas svoje poklicne 

poti. Nekatere raziskave odkrivajo, da so nekateri učitelji vstopili v poklic nemotivirano, ker niso 

imeli nobene druge možnosti ali pa le slabše. Vsak poklic zahteva usposobljene in motivirane 

kadre. Učiteljski poklic ni izjema. (Key topics in education in Europe, 2004) 

 

Za spoprijemanje s problemom prenizke motiviranosti bi kazalo prej kot časovni nadzor predlagati 

premišljen sistem spodbud za dobro delo (stimulativnost plač, samoevalvacija …)(Cvetkovič, & 

Nečimer, 2012).  Učitelj mora biti zadovoljen s svojim delom, da ga bo opravljal kvalitetno (Skalar, 

1990).  

Ljudje so sposobni opraviti presenetljivo količino dela, če verjamejo, da sta njihovo znanje in 

veščina cenjena in da lahko sodelujejo pri odločitvah v zvezi s svojim delom. Zahteve pa redko 

pripomorejo k temu, da bi ljudje delali veliko, kaj šele kakovostno. (Glasser, 1995)  

Ljudje so razmišljujoča bitja in vedo, ali jih spoštujete ali ne. Delajo zato, da bi dobili priznanje in 

občutek zadoščenja, ko so dobro opravili delo. Ne delajo za denar. Potrebujejo ga in je 

pomemben, toda denar je bedna motivacija. (Crosby, 1991) 

Prav tako je eden od osebnih faktorjev tudi njegovo mesto v vlogi uslužbenca in njegovo privatno 

življenje ter osebni interesi (Pollard, & Tann, 1994).  

 

Realne plačne možnosti ne kažejo tega, kar po drugi strani zahtevamo od učiteljev: visok standard 

usposobljenosti ter stalno izpopolnjevanje znanja in spretnosti. 

Lahko rečemo, da je za osnovne plače značilna univerzalnost in poenotenost. Z drugimi besedami, 

osnovna plača ni odvisna od posebnih okoliščin. Uporablja se enako za vse ustrezno usposobljene 

učitelje z enakimi izkušnjami v danem izobraževalnem sistemu. (Key topics in education in Europe, 

2004) 

 

Za učiteljski poklic sta pogosta pojava stres in sindrom izgorevanja. Glavni izvor stresa pri učiteljih 

so povečane delovne obremenitve. Tudi neposreden stik z učenci na dolgi rok slabo vpliva na 

učitelja. Odvisno seveda od njegovih izkušenj. Poučevanje z leti postane zelo zahtevno. Poleg tega 

dobrih rezultatov v pedagoškem poklicu ni mogoče vedno zlahka prepoznati. 
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Izčrpani učitelji verjetno ne morejo zagotavljati zelo kakovostnega izobraževanja. Poveča se 

nevarnost bolniških izostankov in problemov z nadomeščanjem. (Key topics in education in Europe, 

2004) 

 

Športna vzgoja potrebuje za svoje delovanje določena sredstva – za vzdrževanje objektov, za 

opremo in pripomočke. V različnih evropskih državah se ta sredstva pridobivajo iz različnih virov – 

nacionalnih, lokalnih, zasebnih ali v kombinaciji različnih virov, lahko tudi kot finančni prispevek 

staršev. V več kot polovici evropskih držav se je v zadnjih letih zmanjšala finančna podpora, 

namenjena športni vzgoji. Vzroke za to avtor vidi v nizkem in manj pomembnem statusu predmeta 

s strani države, družbe in posameznikov. Poleg tega predmet večkrat potrebuje večje finančne 

vložke. 

Zadostitev potreb učencev v takih pogojih potrebuje kvalificirano, izkušeno osebje, torej učitelje z 

ustreznim znanjem, s spretnostmi ter splošnimi in specifičnimi kompetencami. Potrebni so predani 

profesionalci, ki se morajo stalno strokovno izpopolnjevati. (Hardman, 2008a) 

 

 

 

6.9 IZOBRAŽEVANJE UČITELJA 
 

Učiteljev poklic, ki je motiviran  s pomenom vključenosti in potrebe po spodbujanju potenciala vseh 

učencev, ima velik vpliv na družbo ter igra ključno vlogo pri napredovanju človeškega potenciala in 

oblikovanju prihodnjih generacij. Zato Evropska unija vidi vlogo učiteljev, njihovega 

vseživljenjskega učenja in poklicnega razvoja kot ključne prednostne naloge. (Common european 

principles, 2005) 

 

 

6.9.1 IZOBRAŽEVANJE BODOČIH UČITELJEV 
 

Učitelj – klic ali poklic? Se mora učitelj roditi, ali ta poklic lahko pridobi s šolanjem? (Kunaver, 

2008) 

Visokošolsko izobraževanje je ena izmed bistvenih gonilnih sil gospodarskega razvoja in obenem 

središče vseživljenjskega učenja v družbi. Je hkrati varuh in ustvarjalec znanja. Poleg tega je 

glavno orodje za prenašanje zbranih kulturnih in znanstvenih izkušenj. Univerze združujejo vse 

tradicionalne naloge, povezane z napredkom in s prenosom znanja: raziskovanje, izumiteljstvo, 

poučevanje in usposabljanje ter nadaljnje izobraževanje, pa tudi mednarodno sodelovanje. Vse te 

naloge prispevajo k trajnemu razvoju. (Delors et al., 1996) 

 

Poleg povečanega obsega profesionalnega deleža izobraževanja in znotraj tega praktične 

študentove izkušnje je zelo pomembna tudi kakovost te izkušnje – to zagotovimo s stalnim in 

pristnim sodelovanjem med institucijami in strokovnjaki (Marentič Požarnik, 2006; Zgaga, 2007). 

Kajti vse, kar učitelj izkusi, preden nastopi na delovnem mestu, vpliva na njegov učiteljski razvoj 

(Mawer, 1995). Vsak, ki uči, namreč dobro ve, da je učenje poučevanja nekaj drugega kot učenje 
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o poučevanju (Cvetek, 2005). Komisija (2007a) meni, da je pri bodočih učiteljih potrebno krepiti 

človeške in intelektualne kvalitete.  

 

Če hočemo, da bo nekoč v prihodnosti naša družba resnično družba znanja, potem sta glavni 

pogoj in pot, po kateri pridemo do tega cilja, kakovostni izobraževalni sistem, ki temelji na dobro 

usposobljenih in kompetentnih učiteljih (Peklaj, 2007).  

Kvaliteta izobraževanja in usposabljanja je neposredno povezana s kvaliteto izobraževanja 

učiteljev. Skrb za kvaliteto je stalen proces, ki spremlja celotno poklicno pot učitelja. (Gassner, 

2007; Common European Principles, 2005) 

Usposobljeni morajo biti za razvijanje pedagoškega poklica in prevzemanje novih nalog; pri svojem 

delu se morajo biti sposobni odzivati na spremembe v družbi. Svoje delo morajo stalno prilagajati 

značilnostim otrok oz. učencev. (Bela knjiga, 2011) 

Poklic učitelja postaja vse bolj kompleksen. Od učiteljev se zahteva vedno več. Okolja, kjer 

delajo, so vse zahtevnejša. Komisija je tako opredelila kakovost poučevanja in izobraževanja 

učiteljev kot ključni dejavnik zagotavljanja kakovosti izobraževanja in izboljšanja izobraževalnih 

dosežkov mladine. (Komisija evropskih skupnosti, 2007b) 

 

Marentič Požarnikova (1992) ugotavlja, da programi za izobraževanje učiteljev običajno vsebujejo 

t. i. splošnoizobraževalni del, strokovni oz. ˝akademski˝ del, splošni pedagoško-psihološki del, 

specialnodidaktični del in širokopraktični del. V izobraževanju prihodnjih učiteljev ima praktično 

pedagoško usposabljanje zelo pomembno vlogo (Umek, Pečar, & Skribe Dimec, 2007). Cveta 

Razdevšek Pučko (1990, 1995) pa je kritična do izobraževanja učiteljev v Sloveniji. Meni, da 

premalo pozornosti posvečamo praktičnemu usposabljanju in ocenjevanju tega usposabljanja. Kaj 

pomeni biti učitelj, se je mogoče naučiti predvsem v šoli, med učenci. Poučevanje se prav tam 

uresničuje v ustreznem kontekstu, ki je veliko primernejši kakor simulacije mikro poučevanja na 

fakulteti, iz katerih bi se študenti naučili, kako ravnati v resničnih situacijah. To potrjujejo 

vsakoletna poročila študentov s pedagoške prakse. (Kukovec, 2006) 

 

Glavni cilj sodelovanja med visokošolsko ustanovo, ki izvaja programa za začetno izobraževanje 

učiteljev, in šolami je v tem, da se bodoči učitelji usposobijo za poučevanje v skladu z načeli 

reflektivne prakse, za sodelovanje in timsko delo z drugimi in za sistematično raziskovanje svoje 

prakse ter na ta način sooblikujejo bazo znanja o poučevanju. Drugi, prav tako pomemben cilj tega 

sodelovanja je v spodbujanju profesionalnega razvoja tako učiteljev (praktikov) kot visokošolskih 

učiteljev in v izboljšanju ter povečanju obsega raziskovalnega dela na področju poučevanja in 

učenja. (Cvetek, 2005) 

Dobrega izobraževanja učiteljev ni brez sistematičnega povezovanja teorije in prakse, brez 

preučevanja lastne pedagoške prakse, brez spremljanja in analiziranja obstoječega stanja in 

načrtovanja sprememb na podlagi ugotovitev, zlasti pa ne brez sodelovanja vseh udeležencev v 

tem procesu: fakultet, šol, učiteljev, mentorjev in študentov. (Peklaj, 2006a; Peters, 1980) 

Zelo pomembna vloga dodiplomskega izobraževanja je, da strmi k temu, da se bodoči učitelj ne 

samo intenzivneje seznani s pedagoško stroko in teorijami, ki v njej prevladujejo, ampak 

ponotranji tudi vrednote, norme, vedenje in si oblikuje stališče do lastnega poklica. (Hozjan, 2004) 
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Na drugi, temni, a resnični ravni obstojijo temeljne razlike med učitelji v obstoječih nacionalnih 

sistemih: razlike v plačah, v strokovnih pristojnostih in odgovornostih, v družbenih položajih in 

njihovem priznavanju, ne nazadnje pa tudi v njihovih izobrazbenih stopnjah in v vrstah ustanov, na 

katerih se izobražujejo in usposabljajo. Ugled učiteljev je po navadi višji, če delajo v splošnem 

izobraževanju in na višjih ravneh tega izobraževanja. Nižje ravni in poklicno izobraževanje nekako 

“ne štejejo” prav veliko. Ne le v širšem javnem mnenju, ampak tudi znotraj akademskih krogov je 

dokaj pogosto laično razumevanje, da bi lahko “učitelju za mlajše otroke” pripadalo manj 

(visokošolskega) izobraževanja kot “učitelju bolj odraslih otrok”. (Zgaga, 2007) 

 

K izbiri pedagoškega poklica je treba spodbujati najbolj kakovostne in poklicno motivirane 

posameznike (Bela knjiga, 2011).  

 

Da bi se lahko naučili biti dobri učitelji, morajo študenti najprej sprevideti kompleksnost in 

zahtevnost učiteljevih nalog. Verjeti morajo v možnost, da se je spretnosti poučevanja moč naučiti. 

Spoštovati in upoštevati pa morajo tudi intelektualnost, iznajdljivost in predanost najbolj izkušenih 

učiteljev. (Pendry, & McIntyre, 1996) 

Whitty (1996) meni, da se tudi kvalitete lahko vzgaja in razvija, zato ne podpira mnenja nekaterih, 

da se učitelj rodi in ne naredi. 

Študentje morajo fakulteto zapustiti motivirani za nadaljnje izobraževanje, biti samozavestni v 

svoje sposobnosti in s pravim vodenjem doseči začrtane cilje. Mladi učitelji morajo vzdrževati 

motivacijo za učenje. Dolgoročno se bo tako doseglo bolj fleksibilne in trajne pristope k učenju in 

poučevanju. (Day, 1999) 

Če želimo pri otrocih razvijati znanje, sposobnosti in kreativnost, moramo to najprej gojiti, razvijati 

in podpirati pri učiteljih. Pri tem se torej ne bi smelo ukvarjati le s tem, kaj naj bi se učitelji 

izobraževali in kako, ampak pokazati razumevanje učiteljevega življenja in kariere. (Day, 1999) 

Day (1999) zagovarja utrditev učiteljeve odgovornosti in občutka za lastno učinkovitost, da bi 

postali bolj samozavestni in predani svojemu učenju, kajti to je najboljši način razvijanja teh istih 

kvalitet pri učencih.  

 

Ali lahko organiziramo začetno izobraževanje učiteljev tako, da bo delovalo spodbudno in bo 

privabilo v poklic prave ljudi? Katere varovalne mehanizme bi morali zagotoviti, ko vpeljujemo nove 

možnosti vstopanja v poklic? 

Vprašanje nadzora nad kakovostjo sistema je zelo pomembno. Obstajata vsaj dve točki, na katerih 

je mogoče preverjati in primerjati standard pridobljenega znanja in spretnosti začetnikov: različni 

mehanizmi selekcije ob vstopu v program in kvalifikacije, preverjanje usvojenosti kompetenc po 

dokončanem usposabljanju. (Key topics in education in Europe, 2004) 

Mnoge države imajo ob vstopanju  v začetne programe izobraževanja učiteljev neke vrste selekcijo 

– zahtevajo spričevalo o uspešno končani ustrezni srednji šoli, lahko organizirajo splošen sprejemni 

izpit, tudi sprejemne pogovore ali pa omejijo vpis (Key topics in education in Europe, 2004; 

Združeno kraljestvo, 2013; Vietnam, 2013 ). 

Ob vstopu v tovrstni študij ni selekcijskih postopkov, zato smo tu le na pol poti do strokovnega, 

visoko kakovostnega izobraževanja bodočih učiteljev, opažata Resnik Planinc in Ilc (2011). 
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Michalak (2011) pa zato predlaga celo nekaj ukrepov: 

1. Omejitev vpisa. Omejiti število študentov, ki se želijo vpisati na ta študijski program. 

Upoštevati je potrebno tudi potrebe na trgu zaposlovanja. 

2. Selekcija. Selekcionirati ne samo v obliki nekih sprejemnih izpitov/pregledov/razgovorov, 

ampak tudi selekcija glede na to, ali si študent želi opravljati ta poklic (ali je bila to njegova 

izbira, volja). 

3. Določenemu (manjšemu) številu študentov pa je potrebno omogočiti, da naknadno 

pridobijo potrebna znanja oz. spretnosti in se nato vključijo v program. Univerze morajo 

standarde vpisa postaviti višje, tako da lahko postanejo učitelji le najboljši študenti 

(študenti z najboljšimi akademskimi dosežki. 

4. Zvišanje ravni zahtev za kvalifikacijo. Ustrezna izobrazba … 

 

Ko se govori o kakovosti, je pomembno, da se ne poudarja zgolj končni efekt, ki ga ima neko 

izobraževanje, ampak tudi kvaliteta samega procesa, aktivnosti tekom študija. (Michalak, 2011) 

 

Študenti se na pedagoški praksi usposobijo za načrtovanje, izpeljavo in evalvacijo poučevanja 

izbranega predmeta in drugega pedagoškega dela v razredu, šoli in širše, obvladajo temeljne 

spretnosti komuniciranja in obvladovanja razreda, se naučijo uporabljati različne učne oblike in 

metode, se seznanijo s pripravo in z izpeljavo preverjanja in ocenjevanja znanja ter vsemi orodji, ki 

so učitelju na voljo pri njegovem delu (Resnik Planinc, & Ilc, 2011).  

Usposabljanje za poklic pomeni postopno preoblikovanje laičnih modelov razumevanja dogodkov in 

odzivanja nanje v profesionalne modele, saj pogojuje profesionalno razmišljanje in profesionalno 

delovanje. Ta proces se začne med dodiplomskim izobraževanjem, predvsem med pedagoško 

prakso, in se nadaljuje med pripravništvom. (Resnik Planinc, & Ilc, 2011) 

 

Docent dr. Štembergerjeva (2007b) opozarja, da je poleg drugačnega načina izvajanja športno-

vzgojnega procesa, ki študentom vsaj na začetku povzroča obilico neprijetnih občutkov, pri 

študentih opazen še strah pred lastnim neznanjem in nesposobnostjo vodenja športno-vzgojnega 

procesa. Ko se študentje prvič srečajo z didaktiko športne vzgoje, prinesejo s seboj izkušnje, ki so 

jih imeli s športno vzgojo v času šolanja. Ker so nekatere izkušnje izrazito negativne, študentje k 

prvim uram didaktike športne vzgoje pridejo s predsodki, ki jih moramo najprej odpraviti. Zato 

mora biti pristop do študentov že v fazi spoznavanja s predmetom in profesorji zelo potrpežljiv, 

spodbuden in pozitivno naravnan. Študentje morajo najprej s pozitivnim zgledom, nato pa s 

postopnim pridobivanjem kompetenc pridobiti samozaupanje za uspešno vodenje               

športno-vzgojnega procesa. Zato je tudi praktični del (pridobivanje izkušenj) razdeljen v več 

manjših korakov, ki se nadgrajujejo, vsak od njih pa h kompetentnosti posameznika prispeva 

majhen delež, ki se na koncu odraža v samozavestnih študentih in učiteljih. 

 

Z bolonjsko prenovo so se razmere v didaktiki športa na pedagoških fakultetah precej izboljšale, 

saj po prenovi predmet obsega več ur in nove izbirne predmete (Štemberger, 2007a; Predmetnik 

študijskega programa, 2014).  
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Vse preveč je še prisotno razmišljanje, da je lahko učitelj vsak, ki pozna strokovno osnovo 

predmeta, in da torej za to ni potrebno posebno izobraževanje. Vsak učitelj bo delal z otroki – 

pridobiti mora torej osnovne kompetence za delo z njimi. V tem okviru pa seveda ni dovolj, da 

zgolj mehanično prenaša svoja znanja. Zavedati se mora celotne palete medčloveških odnosov z 

vsemi posebnostmi okolice, v katero je postavljen. (Pišot, & Felda, 2005) 

 

 

 

6.9.2 NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
UČITELJEV 

 

Sodobni čas je čas vse hitrejšega razvoja in sprememb na vseh področjih človekovega bivanja in 

delovanja, tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Vse pogosteje smo priče reformam 

izobraževalnih sistemov, tisočerim inovacijam in neštetim poskusom reševanja problemov. 

Vseživljenjsko učenje ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju je pomembno, saj mora biti učitelj (glede na spremembe, ki se ves čas dogajajo) 

vedno pripravljen, usposobljen za nove izzive in spremembe v družbi in za družbo znanja – z 

znanjem in s kompetencami z namenom celostnega razvoja in delovanja posameznika in družbe 

kot celote. (Devjak, 2005; Plevnik, 2001) 

Tudi Delors (1996) je v šolstvu razvil koncept ˝učeče se šole˝, ki izhaja iz dveh temeljnih 

spoznanj: da šola ni statična organizacija, temveč razvijajoča se in stalno spreminjajoča se 

ustanova, in da so v ta razvoj vključeni vsi na šoli. 

 

Posameznik diplomira in po tem se pričakuje, da je kompetenten. To pomeni, da je legalno 

kvalificiran za opravljanje poklica in ima znanja in spretnosti zmožnega učitelja (Mawer, 1995). 

Vendar temu ni tako. Tudi za učiteljski poklic velja, da v okviru formalnega izobraževanja 

pridobimo predvsem osnove, ki jih je treba v okviru permanentnega izobraževanja stalno 

nadgrajevati in dopolnjevati (Krek, 2008; (Key topics in education in Europe, 2004; Peklaj et al, 

2009). Vse življenje je iskanje novega znanja, razvoj novih spoznanj in novih rešitev (Jelenc, 

2007). Učiteljeva profesionalna samozavest, ki si jo lahko pridobiš le z ustreznim znanjem, 

neprestanim učenjem in izkušnjami, je pomemben dejavnik uspešnega in učinkovitega poučevanja 

(Wragg, 1984).  

 

Družbene spremembe dajejo pečat celotnemu izobraževanju, tudi izobraževanju učiteljev. Potrebe 

učiteljev po veliki meri splošnega in strokovnega znanja ter izkušenj so nujne, da se znajdejo v 

množici mladih z različnimi interesi, s potrebami, z željami, zahtevami in s problemi ter da so 

sposobni odreagirati v različnih situacijah. Ker v okviru rednega študija ne morejo pridobiti vseh 

potrebnih vedenj za uspešno opravljanje svojega poklica in ker se spremembe danes naglo vrstijo, 

je nujno, da svoje znanje nenehno dopolnjujejo in aktualizirajo. 

Stalno strokovno izpopolnjevanje je za vsakega pedagoškega delavca nujnost, da uspe uspešno 

slediti stroki, se profesionalno razvija in osebnostno raste ter tako prispeva k učinkovitosti in h 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. (Horvat, 1999; Krek, 2008) 
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Dodatno strokovno izobraževanje učiteljev ni le obveza, temveč je, kot določa 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

(2004; 2. in 27. člen),  hkrati tudi učiteljeva pravica, zato so jim ga zavodi dolžni omogočiti. Stalno 

strokovno izpopolnjevanje je tudi predpogoj napredovanja učiteljev v nazive in omogoča učiteljem 

napredovanje v višje plačne razrede.  

 

Pomembno je, da razvijemo učinkovite metode učenja in poučevanja ter hkrati omogočamo 

okoliščine za nenehno učenje v vseh življenjskih obdobjih in na različnih področjih 

posameznikovega življenja (lifelong), kar označuje večrazsežnostno učenje (lifewide). 

(Memorandum …, 2000) 

Strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju morajo imeti razvite sposobnosti za vseživljenjsko 

učenje. Za doseganje kakovostnega pedagoškega dela in profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev je treba zagotoviti povezavo med začetnim izobraževanjem, uvajanjem v pedagoški poklic 

ter sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev. Strokovnim 

delavcem je potrebno omogočiti kakovostne pogoje za izobraževanje in stalni profesionalni razvoj. 

(Bela knjiga, 2011) 

 

Seveda pa znanje in pripravljenost učiteljev za ukvarjanje z raziskovalnim delom še nista dovolj. 

Pomembni sta tudi organizacija dela na šoli, saj mora ta učiteljem omogočiti raziskovalno delo, in 

šolska klima, ki mora biti taka, da tudi z ustreznim finančnim in s strokovnim vrednotenjem 

raziskovalnega dela spodbuja učitelje k raziskovanju. 

Kljub odgovornosti ravnatelja in pomembnosti sistemskega vidika zagotavljanja kakovosti dela šol, 

za katerega je odgovorna država, pa ni treba dokazovati, da je v zadnji instanci kakovost 

izobraževanja odvisna predvsem od kakovosti dela posameznega učitelja in tudi usklajenosti 

delovanju ter povezovanju dela strokovnih delavcev na šoli. (Krek, 2008)      

 

Učiteljev profesionalni razvoj je proces, v katerem učitelj gradi in ohranja najvišjo raven 

strokovnosti, ki so jo sposobni doseči. Odvisen je od izkušenj, prepričanj in sposobnosti 

posameznika, a tudi od kulture šole, v kateri delajo. Za razvoj posameznega učitelja in šole kot 

institucije je bistvenega pomena šolska kultura, v kateri se učitelji prizadevajo za razvoj – tako kot 

posamezniki in kot skupina – in kjer je spodbudno socialno okolje. 

Šolska klima in kultura bodisi omogočata ali omejujeta možnosti posameznika za strokovni razvoj, 

zato je treba vlagati v vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivne in spodbudne šolske kulture, ki je v 

svojem bistvu usmerjena  v  posameznikovo spreminjanje – tako osebne kot strokovne rasti. 

(Kalin, 2007) Profesionalni razvoj učitelja  je nepraktičen, če ni osnovan na perspektivi učitelja kot 

osebe in ne kot uslužbenca. (Day, 1999) 

 

Učitelji se v prvem letu dela naučijo ogromno. Krivulja znanja/učenja strmo narašča še naslednja 3 

ali 4 leta. Ko učitelji postanejo rutinirani in se ponavljajo, se krivulja znanja izravna. Vsak 

september je enak prejšnjemu in po nekako 10 letih se učiteljem učenje že upira. Krivulja znanja 

se obrne navzdol. S 25 leti prakse so mnogi že iztrošeni. Krivulje znanja ni več. Tako zgleda, da je 

življenje v šoli toksično za učenje odraslih. Dlje ko je nekdo tam, manj se nauči. (Barth, 1996; v 

Day, 1999)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Prizadevnost in predanost z leti izzvenita. Vsak učitelj začne svojo kariero z občutkom zadovoljstva, 

pomembnosti njegovega dela v socialnem okolju. Vse to se sčasoma konča zaradi neizogibnih 

težav pri poučevanju, spopadanja z osebnimi problemi in vprašanji ter socialnega pritiska. Mnoge 

možnosti ˝kratkih treningov˝ ne zadostijo dolgoročne motivacije in intelektualnih potreb učiteljev. 

Pozabljajo, da so srce tega področja (profesionalizma) in da bi s svojim učenjem izboljšali tudi 

kvaliteto znanja učencev. Učiteljeva emocionalna predanost in stik z učenci pozitivno ali negativno 

napaja in določa vse, kar delajo. Učiteljevo delo vsebuje ogromno emocionalnega dela, ki zahteva 

koordinacijo misli in občutkov. (Day, 1999) 

Day (1999) piše tudi o drugih raziskavah. Kelchtermans (1993; v Day, 1999) glede na raziskavo  v  

Belgiji trdi, da ima bistveni, profesionalni jaz učitelja 6 komponent: samopodoba, samozavest, 

motivacija v službi, zadovoljstvo, ki ga služba daje, način percepcije nalog in perspektiva 

prihodnosti. Medtem ko ameriška študija identificira 7 tem, s katerimi se učiteljev profesionalni jaz 

povezuje: pripravljenost, da narediš več, kot se zahteva, učinkovita komunikacija, osebno 

zadovoljstvo pri poučevanju, odnosi s sodelavci, zadovoljstvo z učenčevimi napredki, učenčeva 

pričakovanja in učenje preko refleksije lastne prakse (Nelson, 1993; v Day, 1999 ). Tu ima veliko 

vlogo razvoj učitelja in njegovo izobraževanje, ki mora upoštevati učiteljeve potrebe.  

Kako bodo učitelji razvili svoje spretnosti, je odvisno tudi od njihove motiviranosti. Učitelji se 

namreč zelo razlikujejo po tem, koliko časa, energije in naporov so pripravljeni vložiti v refleksijo o 

lastnem delu in o nadaljnjem razvoju. To postane še posebej velik problem, ko učitelj doseže tako 

raven ustreznih spretnosti, da lahko vsako uro izpelje dokaj zadovoljivo. Tako postane poučevanje 

pogosto samo še rutina. (Kyriacou, 1997)  

Poleg tega postanejo učiteljevi pristopi vsaj do neke mere odvisni od njegovih močnih točk. Večino 

ur bo raje izvedel tako, da bodo uspešne, da bo uspešen on, namesto da bi razvijal tiste 

spretnosti, ki jih ne obvlada prav dobro.  Ni ga čez ˝komot˝. (Kyriacou, 1997)  

 

Cencičeva (2004) ugotavlja, da učitelji za poklicni razvoj uporabljajo različne oblike formalnega, 

neformalnega in priložnostnega učenja: branje strokovne literature, stalno strokovno 

izpopolnjevanje, timsko delo, raziskovanje, konference, usposabljanje v šolah in drugih institucijah, 

študijske skupine, supervizija, delavnice, projekti, sodelovanje s kolegi … Pravi (Cencič, 2004), da v 

vsakem izobraževanju učitelj pričakuje nekaj za stroko in nekaj za dušo. Tako lahko stalno 

strokovno izpopolnjevanje učiteljev prispeva k učiteljevemu osebnostnemu in strokovnemu razvoju 

(Černe, 2004).  

 

Navaja pa tudi nekaj vzrokov, da se učitelji izobraževanj ne udeležujejo (Cencič, 2004): 

– starejši se udeležujejo le obveznih izobraževanj, 

– neodobravanje ambicioznosti, znanja kolegov,  

– vodstvo ne podpira – čuti strah pred učitelji, ki preveč vedo; ne dobijo študijskega dopusta, 

– izbiranje izobraževanja glede na kotizacijo in ne na željo, 

– ponekod upad kakovosti na izobraževanja, 

– finančna in časovna nedostopnost izobraževanj, 

– preveč teoretiziranja, 

– študijske skupine – kritično mnenje – nič novega, banalne teme, mlatenje prazne slame, 

izguba časa, ni smisla. 
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Alexander et al. (1992; v Pollard, & Tann, 1994) je jasno izrazil mnenje, da je prihodnost 

osnovnošolskega izobraževanja odvisna od izboljšanja njegove kakovosti in od osredotočenosti na 

podporo učiteljevemu razvoju na vseh stopnjah njegove kariere.  

Če želimo, da bodo učitelji uresničevali cilje kakovostnega izobraževanja, jim je treba omogočiti 

pridobivanje znanja in spretnosti za nove naloge tudi v času službovanja. Kakovost in učinkovitost 

strokovnega usposabljanja za zaposlene učitelje sta odvisna od tega, kako je usposabljanje 

urejeno in organizirano ter kakšno je po vsebini. (Učiteljski poklic v Evropi, 2004) 

 

V praksi poučevanja in učenja ni mogoče ločevati. Še bolj kot s poučevanjem postane človek zares 

človek z učenjem. Česar mu ni dano z biofizičnimi determinacijami, se mora naučiti v interakciji 

sam s seboj ter z naravnim in s socialnim okoljem.  S tem je učenje krovni pojem vseh pedagoških 

prizadevanj in komplementarna funkcija poučevanja, načelno odprto za pedagoške vplive oz. za 

poučevanje.  

Pri učenju gre za enake namene kot pri poučevanju, le da poučevanje te namene načrtuje in 

organizirano prenaša iz zunanje na učenčevo notranjo raven, učenje pa jih neposredno uresničuje.                          

Psihologi pogosto označujejo bistvo učenja kar s sintagmo ˝spreminjanje človekovega ravnanja.˝ 

Ta kriterij je zahteven že zato, ker predstave o sebi, o drugih ali pa o določenih stvareh in 

delovanju ni lahko spreminjati. Pogosto je žal v ospredju količinski vidik spreminjanja, kakovostni 

pa je zanemarjen. (Strmčnik, 2001) 

 

Dokumenti Evropske unije definirajo vseživljenjsko učenje kot namensko učno aktivnost, formalno 

ali neformalno s ciljem izboljšati znanje, spretnosti in kompetence (European Report on Quality 

Indicators of Lifelong Learning, 2002). Definicijo so še nekoliko dopolnili, da aktivnosti skozi 

življenje, ko se oseba tudi kaj nauči, prispevajo k novemu znanju, spretnostim in h kompetencam 

znotraj osebnega, družbenega, državljanskega in/ali vidika poklica. Opredelitev poudarja celostni 

pristop, v katerem se vsi vidiki povezujejo, interakcijsko delujejo drug na drugega in vplivajo na 

posameznikov razvoj. 

Izraz vseživljenjsko učenje ne označuje samo učenja, ki poteka vse življenje (kontinuirano), 

temveč se učenje širi na različna področja posameznikovega življenja (v družino, prosti čas, 

družbo, v vsakdanje delo ipd.), vključuje tako formalno, neformalno, priložnostno učenje kot tudi 

večrazsežnostno učenje. Učenje je tako lahko rezultat načrtovanja, včasih priložnostno, včasih pa 

naravno in evolucijsko (Day 1999). 

 

 

 

6.9.3 IZOBRAŽEVALCI UČITELJEV 
 

Izobraževalci so učitelji učiteljev. Profesorji na fakulteti, mentorji študentom na praksi, mentorji 

učiteljem pripravnikom in strokovnjaki, ki vodijo programe stalnega strokovnega izpopolnjevanja, 

skratka tisti, ki izobražujejo bodoče ali že zaposlene učitelje. 
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Sistematično uvajanje učiteljev v poklicno kulturo šole bi omogočalo intenziven profesionalni razvoj 

učitelja začetnika, ki ga razumemo kot proces signifikantnega, vseživljenjskega in izkustvenega 

učenja, pri katerem učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo svojo prakso 

poučevanja. Gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo ter 

pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in 

ravnanja. (Valenčič Zuljan, 2001) 

 

Kakor se učiš, tako tudi poučuješ. Kakor želimo, da bi bodoči učitelji poučevali, to morajo sami 

izkusiti tekom izobraževanja, kar je naloga profesorjev na fakulteti. Učitelje je potrebno 

izobraževati na načine, kot pričakujemo, da jih bodo uporabili pri svojem delu. (Učiteljski poklic v 

Evropi, 2004) 

 

Edukatorji učiteljev bi morali biti arhitekti kulture kvalitete (Michalak, 2011). 

Od ˝učiteljev učiteljev˝ se veliko pričakuje. To pa pomeni (in to je tudi zahteva ob vpeljevanju 

standardov kakovosti) nenehno izobraževanje vseh, ki kakorkoli posegajo v stalno strokovno 

izpopolnjevanje vzgojiteljev in učiteljev. (Velikonja, 1996) Potrebno pa bi bilo opredeliti tudi status 

kakovostnih mentorjev (Pišot, & Felda, 2005; Key topics in education in Europe, 2004). 

 

Študenta naj bi na pedagoški praksi vodil izkušen in ustrezno izobražen mentor. V Sloveniji še 

vedno ni celostnega usposabljanja učiteljev mentorjev. Mentorjeva in študentova osebnost 

večinoma pogojujeta kakovost pedagoške prakse. Študenti se razlikujejo po osebnostnih 

značilnostih, strokovnem, psihološkem in strokovno-didaktičnem znanju, slogih učenja, stopnji 

obvladanja socialnih spretnosti in tudi po stopnji profesionalnega razvoja. Mentor mora biti 

sposoben zavestno vzpostaviti odnos pomoči, ki je prilagojen individualnosti študenta in njegovim 

potrebam. (Resnik Planinc, & Ilc, 2011) Diskusija izkušenega mentorja in neizkušenega učitelja 

vodi v refleksijo, ki je ključna za razvoj posameznika (Earley, 1996). 

 

Uspešnost programa izobraževanja bodočih učiteljev je odvisna od strokovne in pedagoške 

usposobljenosti, angažiranosti in motiviranega vključevanja učitelja – mentorja. Zato izbiro 

slednjega ne smemo prepustiti naključju. (Vauhnik, 1990) Mentor lahko pomembno pospešuje 

profesionalni razvoj pripravnika (Kagan, 1992). 

Med 13 konkretnih ciljev lizbonske strategije je na prvo mesto umeščeno prav »izboljšanje 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev in izobraževalcev učiteljev«. Med slednje pa nedvomno 

sodijo tudi mentorji študentom in pripravnikom na šolah. (Vauhnik, 1990) 

 

Na posameznikov profesionalni razvoj vplivajo številni različni dejavniki; kot so posameznikove 

prejšnje izkušnje, osebnost, dodiplomsko izobraževanje, kontekst, v katerem poteka pripravništvo, 

kakovost mentorstva, šolska klima, ki je bolj ali manj naklonjena medsebojnemu sodelovanju in 

učenju … (Valenčič Zuljan, & Vogrinc, 2005) Učiteljevo kompetentno poklicno ravnanje vidi Terhart 

v stalnem prepletanju kognitivne, moralne in praktične dimenzije. (1997; v Valenčič Zuljan, & 

Vogrinc, 2005) 
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Pripravništvo pomeni intenzivno obdobje učenja in profesionalnega razvoja učitelja začetnika, v 

katerem ima pomembno vlogo učitelj mentor. To vlogo pa bo lahko dobro opravljal, če mu bo 

lasten profesionalen razvoj vrednota. Le učitelj, ki se zaveda pomena vseživljenjskega učenja, bo 

le to pripravljen spodbujati tudi pri pripravniku. Usposobljen mora biti za sistematično opazovanje 

in analizo pouka ter konstruktivno posredovanje povratne informacije. Ena izmed predpostavk 

kakovostnega mentorstva je zagotovo tudi poznavanje značilnosti učiteljev začetnikov in njihovega 

profesionalnega razvoja. (Valenčič Zuljan, & Vogrinc, 2005) 

 

V modelu izobraževanja učitelja kot razmišljujočega praktika je ena osrednjih mentorjevih vlog 

kakovostno vodenje razgovora po študentovem nastopu, ko mu daje povratno informacijo in 

poglablja njegovo razmišljanje ter s tem veča prenosljivost dobljenih spoznanj v šolsko prakso. 

(Marentič Požarnik, 2007) 

 

Iz ugotovitev Fullerjeve izhaja, da se z naraščanjem števila delovnih izkušenj zmanjšuje učiteljevo 

razmišljanje o lastni vlogi in poveča razmišljanje o učencih in pouku. (Valenčič Zuljan, & Vogrinc, 

2005) 

 

Mentorstvo kot možna oblika učenja učitelja. Z vlogo mentorja učitelj sprejme odgovornost za 

svoje poklicno učenje, saj se ne le kandidat uči od mentorja, ampak se tudi mentor uči iz svojega 

dela s kandidatom. To je dinamičen, recipročen odnos, ki pospešuje poklicno učenje obeh (Van 

Eps, M. A., Cooke, M., Creedy, D. K., &  Walker, R. (1999; v Cencič, 2004). 

 

O kvaliteti profesionalnega učiteljevega znanja in pojmovanja teh, ki učitelje poučujejo, je Marentič 

Požarnikova (1996) postavila 9 tez:  

1. Učitelj ne more poučevati bolj kakovostno, kot se sam uči; ne more vzpostavljati bolj 

kvalitetnih učnih  izkušenj, kot jih je bil deležen sam. Kakovost učenčevega učenja in znanja je 

tako zrcalna slika učiteljevega.  

2. Na učiteljev način poučevanja bistveno vplivajo njegova (pogosto nepopolna, nedosledna, 

nezavedna) pojmovanja učenja, poučevanja, znanja, učiteljeve vloge. Vsako kakovostno 

usposabljanje mora zato načrtno vplivati na ozaveščanje in spreminjanje tega ˝miselnega 

okvira˝.  

3. Postopki usposabljanja in izpolnjevanja učiteljev naj temeljijo na znanstveno (zlasti kognitivno) 

zasnovanih in preverjenih zakonitostih in modelih profesionalnega učenja. 

4. Tisti, ki učijo učitelje (visokošolski učitelji, strokovnjaki, ki delujejo v obdobju pripravništva in 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja), morajo obvladati teorijo in prakso sodobnega 

izobraževanja učiteljev in sami utelešati kvalitetno poučevanje. 

5. Znati se učiti iz lastnih izkušenj je sposobnost osrednjega pomena za profesionalno rast 

učitelja; spodbujati ta proces pa najpomembnejša sposobnost teh, ki učitelje učijo.  

6. Pripravništvo je strateško obdobje v razvoju kakovostnega učiteljevega poklicnega razmišljanja 

in delovanja. Pri tem potrebuje stalno pomoč in podporo. 

7. Pedagoško raziskovanja, ki ne povezuje tradicionalnih, objektivno analitičnih, pretežno 

kvantitativnih  pristopov s kvalitativnimi, z interpretativnimi in akcijskimi, ne more pomembno 

in neposredno vplivati na kakovost učiteljevega dela.  
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8. Tudi strokovni posveti, konference, kongresi …, namenjeni strokovnjakom, ki se ukvarjajo s 

kvaliteto izobraževanja, bodo tem bolj uspešni, čim bolj bodo upoštevali zakonitosti 

profesionalnega učenja.  

9. Deklarirana ˝avtonomija˝ šol in učiteljev bo imela pozitiven vpliv le, če bo povezana na eni 

strani s strokovno odgovornostjo, na drugi strani  s sistematično podporo profesionalni rasti 

učiteljev in kakovostnimi delovnimi okoliščinami. 

 

Procesa standardizacije izobraževanja učiteljev in določanje kompetenc, ki naj bi jih imeli učitelji 

učiteljev, se uveljavljata tudi v Evropi, pravi Cvetek (2004). B. Koster in J. Dengerink v svojem delu 

(2000; v Cvetek, 2004) poročata o projektu na Nizozemskem, katerega cilj je bil izdelati standarde, 

s katerimi bi določili kompetence visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v programih za izobraževanje 

učiteljev, torej učiteljev učiteljev. Z uvedbo profesionalnih standardov naj bi dosegli dva osnovna 

cilja: na internem nivoju bi zagotovili učiteljem učiteljev instrument za njihov lastni profesionalni 

razvoj in izboljšanje njihovega pedagoškega dela, na eksternem nivoju pa bi pomenil ta instrument 

državi, študentom in uporabnikom jamstvo za določen nivo profesionalne kompetentnosti in 

kvalitete. 

Izdelava standardov temelji na načelu, da je osnovna naloga učiteljev učiteljev usposobiti študente 

za to, da se bodo lahko razvili v kompetentne učitelje. Izhajajoč iz tega osnovnega načela naj bi 

učitelji učiteljev kot pripadniki specifične profesionalne skupine pri svojem delu izhajali iz 

specifičnih praktičnih problemov in vprašanj, s katerimi se soočajo izkušeni učitelji in študenti, 

bodoči učitelji. Prizadevati bi si morali za spodbujanje sistematične refleksije pri študentih 

(usmerjene k pridobivanju predmetnega znanja, navajanju na pedagoške rutine, profesionalni rasti 

ipd.), spodbujati interakcijo med seboj in študenti ter med samimi študenti, delovati na 

integrativen način (tako kar zadeva integracijo teorije in prakse kot integracijo različnih disciplin) 

ter pridobivati in ohranja svoje znanje iz različnih virov.  

 

Na tej osnovi je izdelan seznam splošnih kompetenc, ki so združene v pet skupin, in sicer (Koster, 

& Dengerink, 2000; v Cvetek, 2004): 

1. Kompetence, ki zadevajo vsebino. Učitelj učiteljev je sposoben: 

 pridobivati in ohranjati znanje in spretnosti, ki se nanašajo na njegovo lastno disciplino 

(npr. vsebino, ki se poučuje, pedagogiko poučevanja vsebine, teorijo edukacije), 

 povezovati kompleksnost pedagoške prakse in vsebino svoje lastne discipline z elementi z 

različnih drugih disciplin, kot je npr. pedagogika, teorija edukacije, pedagoška in razvojna 

psihologija, 

 prevesti razvojne dosežke na področju njegove lastne discipline in na področju edukacije v 

pripravo študentov na poklic in v profesionalni razvoj (bodočih) učiteljev. 

 

2. Pedagoške kompetence. Učitelj učiteljev je sposoben: 

 sodelovati s kolegi pri pripravi, izvedbi, evalvaciji, prilagajanju in prenovi učnih načrtov 

(načrtovanje), 

 ustvariti stimulativno učno okolje za učence in udeležence izobraževalnega programa 

(izvedba), 
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 razlikovati med različnimi študenti, bodočimi učitelji in udeleženci programa in spremljati 

njihov razvoj kar zadeva pridobivanje poučevalnih kompetenc, 

 povezovati različne poučevalne situacije z ustreznimi spoznanji na pedagoškem področju, 

 doseči, da bo pedagoški pristop, ki ga uporabljajo, študentom razumljiv in z njimi 

razpravljati o različnih pedagoških možnostih (evalvacija), 

 razvijati in izvajati teste za ocenjevanje poklicnih znanj, povratno informirati študente o 

njihovem učnem napredku in ocenjevati sposobnosti študentov za pedagoško profesijo, 

 spodbujati študente k premisleku o lastnih izkušnjah in k ocenjevanju svoje usposobljenosti 

za pedagoško profesijo. 

 

3. Organizacijske kompetence. Učitelj učiteljev je sposoben: 

 ohranjati mrežo ustreznih profesionalnih stikov, in sicer tako znotraj kot zunaj okvira 

izobraževanja, 

 aktivno prispevati k razvoju in izvajanju izgleda in politike visokošolske organizacije, 

 delovati skupaj z drugimi v multidisciplinarnih, samousmerjevalnih timih. 

 

4. Kompetence, ki se nanašajo na skupinsko dinamiko in komuniciranje. Učitelj učiteljev je 

sposoben: 

 ukvarjati se z mlajšimi odraslimi in že usposobljenimi učitelji, 

 obvladovati procese, ki potekajo v skupinah študentov, učiteljev in kolegov, 

 se znati vživeti v tiste, s katerimi dela, in jim omogočiti potrebno svobodo, spremljati 

njihovo delo ali jih soočiti z izzivi, odvisno od potreb, ki jih imajo. 

 

5. Kompetence, ki se nanašajo na razvoj in osebnostno rast (to so t. i. metakompetence, ki so po 

pogoj za vse prej naštete kompetence). Učitelj učiteljev je sposoben: 

 skupaj s kolegi ovrednotiti nove razvojne dosežke na področju edukacije in na področju 

izobraževanja učiteljev ter jih vključevati v repertoar svojega vedenja kot edukator, 

 na sistematičen način kritično premišljevati (reflektirati) o svojem pedagoškem pristopu in 

(pedagoškem) vedenju do študentov, kolegov in drugih, ki so pomembni za visokošolsko 

organizacijo, 

 doseči, da bo proces njegovega oz. njenega učenja viden za kolege in študente. 

 

Poleg teh splošnih kompetenc vključujejo standardi tudi specifične spretnosti učiteljev učiteljev, ki 

sodelujejo pri izvajanju programov izobraževanja in usposabljanja že zaposlenih učiteljev, kot je 

npr. sposobnost hitrega in učinkovitega odziva na specifične zahteve uporabnikov, prevajanje 

izobraževalnih zahtev v ustrezno ponudbo ipd. Posebna skupina kompetenc pa se nanaša na 

raziskovalno delo učiteljev učiteljev v smislu njihove usposobljenosti, da prispevajo k proizvodnji 

znanja na področju izobraževanja učiteljev, da spodbujajo in se vključujejo v obravnavo vprašanj 

in problemov izobraževanja učiteljev na osnovi ugotovitev raziskav ter da delujejo kot mentorji 

(tutorji) učiteljem in študentom, bodočim učiteljem, pri proučevanju in raziskovanju svoje 

pedagoške prakse. (Koster, & Dengerink, 2000; v Cvetek, 2004) 
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6.9.4 POMEN REFLEKSIJE ZA KAKOVOSTNO POUČEVANJE 
 

Evalvacija oz. samoevalvacija lastnega dela je eden temeljnih dejavnikov zagotavljanja kakovosti 

vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih in šolah ter stalnega profesionalnega razvoja strokovnih 

delavcev. Evalvacija omogoča sistematično zbiranje podatkov, ki jih potrebujemo, da znamo na 

kritičen in objektiviziran način presoditi, ali so bili načrtovani cilji doseženi. Je podlaga za 

izboljšave, ki so pomembne za razvoj posameznika, inštitucije in celotne družbe. Na osnovi 

evalvacije lahko uvedemo izboljšave, ki nas pripeljejo do boljših rezultatov. (Bela knjiga, 2011) 

 

Refleksija je temeljni proces, ki omogoča strokovni razvoj, saj gre za zmožnost posameznika, da z 

refleksivnim razmišljanjem kritično analizira svoje ravnanje in uporablja sklepe ter analize pri 

svojem ravnanju v prihodnje. Vsak človek ima namreč specifične predstave o sebi. Nekatere so 

točne in skladne z ocenami drugih o nas, druge se zelo razlikujejo od mnenj, ki jih imajo o nas 

drugi, nekatere pa so popolnoma iluzorne. Če želimo razumeti, kako nas vidijo drugi, se moramo 

biti sposobni opazovati z določene oddaljenosti – kot objekt. In to tudi sprejeti. (Resnik Planinc, & 

Ilc, 2011) 

 

Ključni avtorji pri razvoju ideje in pomena tega termina so John Dewey (1933; v Calderhead, & 

Gates, 1995), Kolb (1984; v Calderhead, & Gates, 1995), Donald Schön (1983) ter Carr in Kemmis 

(1986). Poudarjali so pomen učiteljevega razmišljanja in pogovora o konkretnih situacijah, 

analiziranja in iskanja možnih rešitev. Slednja sta poudarjala pomen povečanja učiteljevega 

zavedanja vzroka in učinka svojih dejanj preko raziskovanja svojih konkretnih situacij.  

Donald Schön (1983) je prvi poimenoval učitelja kot »razmišljujočega (refleksivnega) praktika«. 

V SSKJ (1994) je pojem refleksija opredeljen kot premišljanje, razglabljanje, odboj oz. (filoz.) 

usmerjanje zavesti mislečega osebka na lastne misli in sebe. 

V Pons spletnem slovarju (b.l.) pa je izraz ˝reflection˝ (refleksija) razložen kot odsev, odraz, 

posledica, razmišljanje; postaviti ogledalo samemu sebi. 

 

Mnogo avtorjev (Hellison, & Templin, 1991, v Mawer, 1995; Green, 2008; Erčulj, Kenda, Matelič 

Nunčič, Nemec, Pačnik, Pignar, & Rupnik, 2008) vidijo sposobnost učitelja, da se nauči refleksije, 

premišljevanja o svojem delu, kot ključ kvalitetnega poučevanja. Refleksija pomeni učiteljevo 

napredovanje v duhu kritičnega, neodvisnega in odgovornega odločanja ter ravnanja (Podgornik, 

2008). Refleksija je splošno priznana kot ključen element v profesionalni rasti učiteljev. Učitelji, ki 

so bolj refleksivni, bodo v nekem smislu bili boljši učitelji. (Calderhead, & Gates, 1995) 

 

Zelo pomembna je učiteljeva sposobnost kritične refleksije lastnega izobraževalnega vtisa in 

sistema vrednost, kot tudi pripravljenost, da vzame pobudo in odgovornost za lastni profesionalni 

razvoj v svoje roke (Pantić, 2011). 

 

Refleksija je sistematično raziskovanje lastne prakse z namenom njenega izboljšanja in globljega 

razumevanja (Lucas, 1991; v McIntyre, 1995). 
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McIntyre (1995) meni, da je refleksija veliko bolj pomembna pri učenju izkušenih učiteljev kot 

novincev. Za to ima vsaj 3 razloge. 

1. Novinci praktično vse, kar počnejo, počnejo zavestno, izkušeni učitelji pa določena dela 

opravljajo že avtomatično ali intuitivno, brez refleksije ne morejo spremeniti svoje prakse na 

kontroliran oz. preudaren način. Pri začetnikih pa praktično vsak korak, ki ga naredijo, od njih 

zahteva premislek in načrtovanje; ne potrebujejo reflektiranja, da bi zavestno nekaj naredili ali o 

tem razmišljali, saj to počno že tako ali tako. 

2. Prav tako se izkušenejši s pomočjo refleksije lahko naučijo več, saj imajo velik repertoar 

preteklih izkušenj, na katere se lahko pri tem oprejo, pri začetnikih pa gre velikokrat za popolnoma 

nove situacije.  

3. Učitelji na začetku svoje poti najlažje usvajajo ideje in znanja kot pa kadarkoli kasneje v svoji 

karieri. Potrebujejo znanja iz različnih zunanjih virov, jih preizkušajo v svoji praksi. Refleksija 

svojega lastnega dela jim pomaga pri tem, da ugotovijo, katera znanja še potrebujejo, da bodo 

lahko ustrezno delovali. Gre za tako imenovano fazo ˝preživetja˝.  

 

Poučevanje je kompleksna dejavnost, za katero je potrebna visoka usposobljenost, ki od učitelja 

zahteva opravljanje, preudarnost in odločanje o načinu delovanja. Avtorja vidita refleksivno 

poučevanje kot proces, ki razvija in ohranja sposobnost profesionalne preudarnosti oz. presojanja. 

Refleksijo pa vidita kot postopni krožni ali spiralni proces, ki vodi k večji kakovosti poučevanja. 

Avtorja zagovarjata konstruktivno povezavo med kompetencami in procesom refleksije, skozi 

katero se kompetence razvijajo in ohranjajo. Torej je proces refleksije ključen za razvoj 

kompetenc. (Pollard, & Tann, 1994) 

 

Avtorja (Pollard, & Tann, 1994) sta opredelila 6 karakteristik refleksivnega poučevanja:  

1. Refleksivno poučevanje vsebuje aktivno ukvarjanje s cilji in posledicami kot tudi z načini in 

s tehnično učinkovitostjo/zmožnostjo – praktično kompetenco. 

2. Refleksivno poučevanje je umeščeno v ciklični ali spiralni proces, v katerem učitelj 

neprestano spremlja, vrednoti in znova pregleduje svojo prakso. 

3. Refleksivno poučevanje zahteva kompetence in metode raziskovanja v razredu, da bi s tem 

vzdrževali in razvijali kompetence poučevanja. 

4. Refleksivno poučevanje zahteva dovzetnost za drugačne ideje, odgovornost in iskrenost. 

5. Refleksivno poučevanje temelji na učiteljevi presoji, ki jo oblikujeta samorefleksija in 

poznavanje disciplin v izobraževanju, torej stroke. 

6. Refleksivno poučevanje, profesionalno učenje in profesionalna izpolnitev se stopnjujejo s 

pomočjo sodelovanja in komunikacije s sodelavci. 
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7. UČITELJEVE KOMPETENCE 
 

V zgodovini je imel učitelj pomembno vlogo. Obdobje, v katerem živimo, pa pred učitelje postavlja 

nove zahteve in pričakovanja. Sedanjost označujejo številna znanstvena odkritja, velike družbene 

spremembe in spremembe vrednot. Hiter tehnološki razvoj, razvoj novih komunikacijskih 

tehnologij in globalizacija spreminjajo svet v izjemno medsebojno povezano in ranljivo celoto. 

Napredek na področju znanosti se zrcali na vseh ravneh družbenega življenja. Nenehne 

spremembe so stalnica, ki spremljajo posameznika v vseh življenjskih obdobjih. Za kakovostno 

življenje so potrebne drugačne spretnosti in kompetence, ki mu omogočajo prilagajanje na te 

spremembe, kot so bile potrebne v preteklosti. Učitelj je tista oseba, ki naj bi posameznika 

˝opremila˝ s temi kompetencami za preživetje v vse kompleksnejšem okolju, pa tudi s 

kompetencami, ki bi spodbujale še hitrejši razvoj tega okolja. Ta dvojna vloga postavlja učitelja 

pred naloge, ki so težje kot kadarkoli v zgodovini. (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, 

Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009) 

 

Dobro usposobljeni učitelji za svoje delo potrebujejo znanje predmetnih področij oz. strok, ki jih 

poučujejo, in ustrezno pedagoško-psihološko znanje. Ta znanja se med seboj tesno povezujejo. Še 

tako dobro obvladovanje stroke brez kompetenc za vodenje in podporo učencem ter upoštevanje 

njihovih individualnih razlik ne more pripeljati do uspeha, prav tako pa ne samo pedagoško-

psihološko znanje brez ustreznega poznavanja stroke in ustreznega odnosa do učencev. Učiteljski 

poklic je izjemno kompleksen poklic, v katerem se obe področji neločljivo prepletata. Učitelj 

potrebuje znanja, ki mu omogočajo, da učenca pripelje do uresničitve vseh njegovih potencialov. 

(Komisija evropskih skupnosti, 2007b) 

 

Izobraževanje za tako zahtevne naloge mora zagotavljati ustrezno kakovost, zato morajo biti 

zagotovljeni programi izobraževanja na dodiplomski in podiplomski ravni (Peklaj et al, 2009). 

 

Na udejanjanja naših kompetenc oz. uspešnosti na različnih področjih lahko izjemno močno 

vplivajo prepričanja, ki jih imamo o svojih kompetencah na določenem področju (samoučinkovitost, 

samopodoba) (Bandura, 1982; Pintrich & Schunk, 1999; v Peklaj et al, 2009), pripisovanj vzrokov 

za naše predhodne uspehe oz. neuspehe na tem področju (Weiner, 1979; v Peklaj et al, 2009), 

prav tako pa tudi naše trajne pozitivne naravnanosti v določena področja oz. interesi (Hidi, 2006; v 

Peklaj et al, 2009) ter vrednotenje posameznih nalog, ki jih izvajamo z vidika pomembnosti in 

uporabnosti za lastne cilje (Garcia & Pintrich, 1994; Peklaj et al, 2009). Naše kompetence določajo 

tudi naše vrednote, ki so tisti najvišji cilji, ki nas vodijo v življenju in sodelujejo pri vseh potrebnih 

aktivnostih.  

 

Temeljni pogoj za uspešno razvijanje in pridobivanje prej opredeljenih kompetenc je kakovosten in 

učinkovit izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni učitelji (Peklaj et al, 2009).  

 

Zadnja leta je bila velika potreba po identifikaciji spretnosti poučevanja in kompetenc. 

Raziskovanje se je usmerilo na identificiranje efektivnih spretnosti poučevanja, profesionalnih 
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kompetenc in osebnostnih kvalitet, ki naj bi jih imel t. i. ˝dober˝ oz. ˝efektiven˝ učitelj. (Mawer, 

1995) 

 

Gonczi (2004; v Kovač, Sloan, & Starc, 2008) ugotavlja, da ključne kompetence niso nekaj 

nepovezanega niti nekaj samostojnega, neodvisnega in brez konteksta ne obstajajo. V resničnem 

svetu, v vsakodnevnih situacijah se učitelj športne vzgoje srečuje s kompleksnimi situacijami, ki 

večinoma zahtevajo tudi kompleksen odziv. Bolj kompleksno je delo, več kombinacij različnih 

kompetenc je potrebih za uspešno izvršitev naloge. 

 

Pomembno je, da pri razvijanju kompetenc prodremo tudi do globljih ˝plasti˝, ki zadevajo 

osebnostne lastnosti, kot so: (avtentična) osebnost, (poklicna) identiteta, pojmovanja in 

prepričanja (npr. o učenju, znanju) in zmožnosti; pomembne so tudi bolj tehnične zmožnosti 

(spretnosti, metode, tehnike). Učenje je temeljni vir in gibalo razvoja skupnosti. (Jelenc, 2007) 

 

Wragg (1984) pa meni, da je izobraževanje učiteljev, ki temelji na kompetencah, zgrešeno. 

Domneva, da lahko poučevanje razdrobiš na tisoče koščkov, ki bi jih študentje usvajali enega za 

drugim in s tem pridobili vse potrebne kompetence za opravljanje poklica, je nemogoča in 

presplošna. 

 

Kompetence so pomembne za vsak poklic, za vsakega človeka, za učitelja pa še toliko bolj, saj 

prenaša različna znanja in spretnosti na bodoče generacije ter tako neposredno vpliva na 

(kognitivni, duševni, moralni) razvoj mnogih otrok v fazi, ko so najbolj dojemljivi. S svojim delom 

učencem omogoča, da tudi sami pridobijo kompetence, ki jim bodo v življenju prišle prav. Učitelji 

imajo tako velik vpliv na družbo nasploh. (Razdevšek Pučko, 2004a) 

 

Učitelji morajo v kontekstu učeče se družbe svoje učence pripraviti na življenje in delo v hitro 

spreminjajočih se pogojih, v katerih je za gospodarsko uspešnost in družbeno kohezijo ključna 

prav sposobnost nenehnega učenja na delu, ob delu in z delom ter učenja v interakciji z drugimi. V 

prvi vrsti to velja za učitelje same. Učitelji se sočasno soočajo s procesom prenašanja, razširjanja, 

ustvarjanja in uporabe znanj, kakor tudi z njegovo ˝učinkovitostjo in kakovostjo˝. (Plevnik, 2004) 

 

 

 

7.1 OPREDELITEV KOMPETENC 
 

Kompetenca je v zadnjem času dokaj ˝moderen˝ izraz, ki se uporablja tako v znanstvenem kot v 

vsakdanjem jeziku. Na podlagi raznolikosti pomenov (tega termina) lahko opazimo skupno jedro, ki 

ga sestavljajo izrazi: sposobnost, spretnost, zmožnost, kompetenca, učinkovitost in izkušenost.  

 

Definicij/razlag izraza kompetenca oz. biti kompetenten je vsaj toliko, kot je avtorjev, ki so o tem 

pisali. Vendar se v povezavi z njimi povsod pojavljajo bolj ali manj isti izrazi: znanje, uporaba 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
131 

 

znanj, veščine, sposobnosti, spretnosti ipd. Torej lahko rečemo, da je pojem kompetenca relativno 

nov izraz za pojme, ki se sicer uporabljajo že od nekdaj.  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) je kompetenca opredeljena kot obseg, mera 

odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost, pooblastilo; področje dejavnosti. 

Kompetenten pa pomeni: nanašajoč se na kompetenco, ki temeljito pozna, obvlada določeno 

področje; usposobljen, poklican. 

Oxfordov slovar (2, b.l.) kompetenco definira kot usposobljenost; sposobnost narediti nekaj 

uspešno in učinkovito, kompetenten pa je nekdo, ki ima potrebno sposobnost, znanje ali spretnost, 

da naredi nekaj uspešno. 

Slovar Merriam-Webster (Merriam Webster Collegiate Dictionary 3, b.l.) za kompetenco navaja 

naslednje sopomenke: sposobnost, zmožnost, spretnost, kompetentnost, talent. Besedo 

kompetenten pa razlaga kot: imeti potrebne spretnosti ali sposobnosti; biti sposoben narediti nekaj 

dobro ali dovolj dobro, da zadostiš standardom. 

 

Schön (1983) kompetentnost imenuje kot »profesionalna umetnost«. Izhaja iz ugotovitve, da je 

lastnost vseh kompetentnih praktikov, da vedo več, kot lahko povedo.  

 

Perrenoud (1997; v Key competences, 2002) pojmuje pridobivanje kompetenc kot »usposabljanje 

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

in nepredvidljivih situacijah« in predlaga definicijo, da pomeni kompetentnost »sposobnost 

učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar s tem 

znanjem ni omejeno.« 

 

J. Coolahan (1997): Kompetenco bi bilo treba obravnavati kot splošno sposobnost, ki temelji na 

znanju, izkušnjah, vrednotah, dispozicijah, ki jih je oseba razvila znotraj izobraževalnih praks. 

 

M. Romainville (1996; v Key competences, 2002) razlaga, da se je beseda, ki ima francosko 

poreklo, uporabljala najprej na področju poklicnega izobraževanja v smislu »sposobnosti 

opravljanja določenega dela oz. naloge«. Šele v zadnjem času se pojavlja tudi na področju 

splošnega izobraževanja, kjer označuje sposobnost učinkovite uporabe določenih znanj (samo 

znanje ni tisto, ki šteje). 

 

Weinert (1999) pa kompetenco interpretira kot grobo specializiran sistem individualnih in/ali 

združenih sposobnosti, spretnosti in izkušenosti, ki so potrebne ali ustrezne za doseganje 

specifičnih ciljev.  

Ob koncu svojega dela, v slovarčku, pa kompetenco opredeli kot: 

a) kognitivno sposobnost za posebno, specifično skupino nalog, 

b) grobo specializiran sistem sposobnosti, spretnosti ali individualno pripravljenost za uspešno 

učenje, za uspešno opravljeno delo ali za doseganje specifičnih ciljev. To lahko velja za 

posameznika, skupino ali institucijo. 
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Nemški svetovalni odbor za tehnologijo in inovacije je leta 1998 v svojem poročilu zapisal: 

»Kompetenco lahko splošno razumemo kot znanje, ki je pomnoženo z izkušnjami, ki je pomnoženo 

s sposobnostjo preudarnosti. Znanje je temelj kompetence in izkušnje so običajne poti, kako se 

nekdo spopada z zahtevanim in vedno spreminjajočim se znanjem in veščinami. Sposobnost 

preudarnosti je merilo neodvisnosti znanja in njegove rabe. Tako je kompetenca vedno več kot le 

znanje in več kot le izkušnja«. (BMBF, 1998, str. 10; v Weinert, 1999) 

 

Zgolj kopičenje informacij in večja količina učenja še ne zagotavljata tudi boljšega znanja in 

izvajanja na določenem področju. Tisti ljudje, ki vedo več o sebi in o tem, kakšne so njihove 

sposobnosti, so pri učenju in reševanju različnih problemov uspešnejši (Weinert, 2001). Uspešni 

reševalci problemov, eksperti, morajo imeti védenju o lastnem védenju oz. razvito metakognicijo 

(Flavell, 1979; Kluwe, 1982; v Peklaj et al, 2009) in sposobnost presojati dostopnost, uporabo ter 

možnosti učenja lastnih kompetenc, kar Nelson in Narens (1990; v Peklaj et al, 2009) imenujeta 

metakompetence.  

Posameznik ima lahko ustrezne potenciale in znanje, obvlada ustrezne strategije, se zaveda vseh 

značilnosti dobrega reševanja problemov, vendar potrebuje tudi motivacijo, da svoje potenciale in 

znanje uresniči (Peklaj et al, 2009).  

 

(DESECO, 2002): Kompetence so sposobnost za izpolnitev zahtev ali uspešno izvršitev naloge, 

sestavljata jo kognitivna in nekognitivna dimenzija. Čeprav so kognitivne sposobnosti in znanje 

ključni elementi kompetence, je pomembno, da se ne osredotočimo le na to, ampak vključimo tudi 

druge vidike. Vsaka kompetenca je namreč kombinacija med seboj povezanih kognitivnih in 

praktičnih spretnosti, znanja, motivacije, vrednostne usmerjenosti, stališč, čustev ter drugih 

socialnih in vedenjskih komponent, ki se lahko le skupaj uporabijo za učinkovito delovanje. 

Kompetence posameznika so razpoznavne šele pri določenem ravnanju,  v določeni situaciji, torej 

znotraj konteksta (trenutne okoliščine, širše socialno-ekonomsko in politično okolje). Neodvisno od 

ravnanja ne obstajajo. 

 

V projektu Tuning (Tuning I, 2003; Tuning II, 2005; Reference points, 2009) so kompetence 

pojmovane kot sestavljene kapacitete (zmožnosti), ki vključujejo diskurzivno in praktično znanje in 

predstavljajo dinamično kombinacijo znanja, razumevanja, spretnosti, sposobnosti in vrednot. 

 

Zgaga (2005): V projektu kompetence pomenijo dinamično kombinacijo lastnosti – glede na znanje 

in njegovo uporabo, glede na ravnanje in odgovornosti – ki označujejo učne izide nekega 

študijskega programa oziroma to, kar naj bi bili študenti sposobni napraviti po koncu 

izobraževalnega procesa.  

Na splošno si morajo bodoči učitelji pridobiti vrsto kompetenc, ki vključujejo znanje, vrednosti in 

spretnosti, ki so potrebne tako za doseganje najvišjih akademskih standardov na kurikularnih 

predmetnih področjih kot tudi na tistih področjih vzgojno-izobraževalne teorije in prakse, ki so 

pomembna za starostno skupino, s katero se bodo bodoči učitelji pretežno ukvarjali, za nacionalne 

prioritete v vzgoji in izobraževanju ter za podkrepitev vloge učiteljev kot 

strokovnjakov/profesionalcev v hitro spreminjajočih in pogosto nepredvidljivih sodobnih socialnih 

kontekstih. 
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D. Skribe Dimec (2009): Kompetenca je sposobnost izvajanja nalog in vlog/funkcij v skladu s 

pričakovanimi standardi. Težava je v definiranju, čigave zahteve in pričakovanja naj bi upoštevali.  

 

Peklaj (2006b): Osnova za opredeljevanje učiteljskih kompetenc je znanje, ki se je oblikovalo na 

podlagi teoretičnih in empiričnih raziskav, predvsem na področju izbire ključnih kompetenc, ki so 

potrebne za 21. stoletje ter učiteljevih kompetenc, ki naj bi te kompetence razvijal pri učencih. 

 

Buchberger (2000): Uvršča kompetentnost med ključne lastnosti oz. kvalitete profesionalca na 

določenem področju dejavnosti. 

 

S. Cvetek (2005): Kot kompetentnega človeka definira nekoga, ki ima ustrezne ali zadostne 

spretnosti, znanja, izkušnje in podobno za nek namen, ki je ustrezen, vendar ne izjemen. 

Kompetentnost pomeni lastnost kompetentnega oz. ustreznost, posedovanje potrebnih veščin, 

znanja, kvalificiranosti ali zmožnosti.  

Profesionalna kompetentnost velja za eno bistvenih lastnosti profesionalca, sam pojem pa je 

pogosto definiran kot sposobnost opravljanja zadane naloge v skladu z določenimi standardi.  

 

Kompetence so  opredeljene kot sposobnost uspešno doseči kompleksne zahteve v določenem 

kontekstu s pomočjo mobilizacije tako kognitivnih kot nekognitivnih vidikov delovanja (Rychen, & 

Salganik, 2003). Za uspešno delovanje so najprej potrebne kognitivne sposobnosti (reševanje 

problemov, analitično in kritično mišljenje, spretnosti odločanja, divergentno mišljenjem) in seveda 

zadostna količina znanja, vezanega na določeno področje. Vendar pa se vsi avtorji strinjajo, da 

pojem kompetence vključuje tudi motivacijske in čustvene vidike našega delovanja. Pripravljenost 

za delovanje, vrednotenje situacije in izzivov, stališča, odnos do neke aktivnosti, v najširšem smislu 

pa naše vrednote določajo, kako se bomo lotevali določenih aktivnosti in kako uspešni bomo pri 

njih. Če ima nekdo razvito neko kompetenco, to ne pomeni samo, da ima ustrezne vire 

(kognitivne, motivacijske, čustvene), ampak jih je tudi sposoben ustrezno aktivirati, uskladiti in 

uporabiti v ustreznem času in v kompleksnih situacijah (Le Boterf, 1997; v Peklaj, 2006b). Imeti 

razvito neko kompetenco, torej ne pomeni posedovati samo potenciala, ampak je kompetenco 

treba tudi udejanjiti v različnih situacijah. Zato tudi njen obstoj lahko ugotavljamo samo iz 

aktivnosti in vedenja v različnih časih ter okoliščinah. Za razliko od sposobnosti, ki so v veliki meri 

vrojene in so/predstavljajo potencial za naše ravnanje, se kompetenc lahko učimo, jih tudi 

poučujemo in so uporabne v različnih kontekstih, so torej kompleksni akcijski sistemi.  

 

Poleg spoznavnih vidikov (deklerativnih in proceduralnih) kompetence vključujejo tudi motivacijske 

in čustvene vidike našega delovanja. Imeti razvito neko kompetenco, ne pomeni, da imamo samo 

potencial, ampak je kompetenco treba tudi udejanjiti v  različnih situacijah. Tako lahko njeno 

razvitost preverjamo le na podlagi posameznikovih dejavnosti v različnih okoliščinah. Kompetence 

torej vsebujejo spoznavno raven (sposobnosti kompleksnega razmišljanja in reševanja problemov 

ter znanje na določenem področju), čustveno-motivacijsko raven (stališča, vrednote, pripravljenost 

za aktivnost) in vedenjsko raven (sposobnost ustrezno aktivirati, uskladiti in uporabiti svoje 

potenciale v kompleksnih situacijah). V primerjavi s sposobnostmi, ki so v veliki meri podedovane 
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in so potenciali za ravnanje, so kompetence kompleksni akcijski sistemi, ki so uporabni v različnih 

kontekstih, lahko pa se jih tudi učimo in jih poučujemo. (Peklaj et al, 2009) 

 

Učiteljeve kompetence so se v angleškem kontekstu preoblikovale v standarde, ki so osnova za 

ocenjevanje učiteljev oz. za načrtovanje strokovnega razvoja. Tako morajo za pridobitev naziva 

˝visoko usposobljen učitelj˝ dosegati odlične rezultate, biti vrhunski strokovnjaki za poučevanje 

svojega predmeta, znati odlično načrtovati, izjemno obvladati razred, zelo dobro ocenjevati in imeti 

odlične sposobnosti za svetovanje in podporo kolegom v šoli ter izven nje (TDA, 2006; v Erčulj, & 

Likar, 2007). 

Peter Jarvis (Professional Education, 1983, str. 35; v Cvetek, 2005) je prepričan, da je mogoče 

govoriti o kompetentnosti pri opravljanju nekega poklica le, če ta obsega vse vidike učinkovitosti 

oz. da za dobro prakso stoji dobra teorija. Profesionalna kompetenca po Jarvisovem mnenju sestoji 

iz treh elementov. Prvi je znanje in razumevanje akademskih disciplin, psihomotoričnih sestavin, 

medsebojnih odnosov in moralnih vrednot. Drugi element so spretnosti oz. veščine, potrebne za 

opravljanje psihomotoričnih postopkov in za interakcijo z drugimi. Tretji element so profesionalna 

stališča, kamor sodi poznavanje profesionalizma, čustvena privrženost profesionalizmu in 

pripravljenost ravnati profesionalno. Jarvis se zaveda, da od nekoga, ki šele vstopa v polic, ni 

mogoče pričakovati kompetentnega delovanja na vseh področjih, ki jih poklic obsega, vendar pa je 

prepričan, da mora ob zaključku začetnega izobraževanja imeti bodoči profesionalec osnove, na 

katerih bo kasneje lahko gradil kompetentno prakso.  

Nadaljnje izobraževanje pa bo omogočalo ohranjanje usposobljenosti tudi po zapustitvi formalnega 

izobraževalnega sistema.  

 

Z nekoliko drugačnih izhodišč se opredeljevanja pojma profesionalne kompetentnosti lotevata 

Wilfred Carr in Stephen Kemmis v njunem delu Becoming critical: education, knowledge and action 

research (1986). Menita, da obsega pojem pet različnih vidikov, in sicer zdravorazumski vidik, 

filozofski vidik, vidik uporabne znanosti, praktični pristop in kritični pristop. Pri prvem gre pri 

preučevanju za vedno bolj zahtevno (z vidika spretnosti) uporabo obstoječega pedagoškega 

znanja, pri drugem  (filozofskem) pa za presojo v skladu s splošno veljavnimi principi, vrednotami 

in idejami. Za razliko od prvih dveh vidikov je za praktični pristop (tretji vidik) bistveni element 

profesionalnosti učiteljevega dela njegova utemeljenost v moralnih oz. etičnih ciljih, profesionalna 

kompetentnost pa se ocenjuje z vidika moralne odgovornosti za konkretne pedagoške odločitve. 

Kritični pristop je podoben praktičnemu, vendar s to razliko, da pedagoški problemi in vprašanja ne 

nastopajo kot posamezne zadeve, ampak kot družbene zadeve, ki zahtevajo kolektivno ali skupno 

akcijo, če bi jih naj zadovoljivo rešili. 

 

Spet nekoliko drugačen pristop k pojmovanju kompetentnosti ima Wallace (1993), ki meni, da 

lahko izraz profesionalna kompetentnost uporabljamo z dveh vidikov, od katerih je prvi statičen, 

drugi pa dinamičen. V prvem, imenuje ga začetna kompetentnost, gre za bolj ali manj formalno 

dokazilo, da nekdo izpolnjuje določene minimalne zahteve svoje profesije. V skladu z drugim 

vidikom je profesionalna kompetentnost »premična tarča ali obzorje, h kateremu potuje 

profesionalec vse svoje profesionalno življenje, vendar ga nikoli ne doseže«. Kompetentnost tu ne 
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pomeni več zgolj zadostnosti, temveč vrhunsko strokovno usposobljenost, pri čemer je pot, ki do 

nje vodi, vsaj tako, če ne še bolj, pomembna kot sam cilj. 

 

Na podoben način, torej skozi povezovanje kompetentnosti s profesionalno potjo (kariero) 

učiteljev, razmišlja Pollard (1997), ki razlikuje med tremi nivoji kompetentnosti, in sicer nivojem 

učitelja začetnika, nivojem kompetentnega učitelja in nivojem učitelja eksperta. Te tri nivoje avtor 

povezuje s štirimi sposobnostmi razumevanja in odločanja v konkretni situaciji: sposobnostjo 

prepoznavanja stvari, sposobnostjo razlikovanja pomembnih stvari, sposobnostjo razumevanja 

celotne situacije in sposobnostjo sprejemanja odločitev.  

Avtor priznava, da model v marsičem poenostavlja to, kar je v osnovi kompleksno, saj so nivoji 

kompetentnosti posameznega učitelja lahko različni − glede na različne vidike njegove vloge kot 

učitelja. Vendar pa avtor hkrati poudarja pomen refleksivnih procesov v konkretni praksi, ki 

vplivajo na razvoj in ohranitev kompetentnosti na vseh stopnjah. 

 

Za Binesovo (1992) pomeni kompetentnost v osnovi sposobnost opravljanja dejavnosti v okviru 

poklica. Avtorica je prepričana, da je ena bistvenih nalog profesionalnega izobraževanja razvoj 

profesionalne kompetentnosti bodočih praktikov, ob tem pa opozarja, da poteka načrtovanje 

študijskih programov vedno pogosteje v kontekstu različnih in med seboj nasprotujočih si interesov 

delodajalcev, države in uporabnikov profesionalnih storitev, profesionalne skupnosti, učiteljev in 

študentov.  

 

Furlong in Maynardova (1995) opozarjata na razlike v razumevanju kompetentnosti, kjer se v 

literaturi pojavljata dva različna pristopa oz. modela. V skladu s prvim pristopom pomeni 

kompetentnost sposobnost zadovoljive izvedbe naloge, pri čemer je naloga jasno določena in so 

postavljeni tudi kriteriji za njeno uspešno izvedbo. Avtorja opozarjata na številne kritike, ki temu t. 

i. ˝performančnemu˝ pristopu oz. modelu očitajo, da je behaviorističen in funkcionalističen. Po 

mnenju avtorjev profesionalne kompetentnosti ni mogoče enačiti z vedênjem, ki je merljivo. 

Obstaja namreč razlika med znanjem veščin, ki temelji na obvladovanju postopkov, ki omogoča 

posamezniku, da na nereflektiven način opravlja potrebne rutine in ˝inteligentnim znanjem 

veščin˝, ki vključuje usposobljenost za razumevanje, presojo in inteligentno ravnanje.  

 

Furlong in Maynardova (1995) menita, da se pristop, ki izhaja iz kompetentnosti, navkljub 

ugotovljeni nezadostnosti tradicionalnih pristopov k izobraževanju učiteljev, pri katerih je 

razumevanje procesa poučevanja pomembnejše od praktičnih izkušenj v poučevanju, ni pokazal 

kot ustrezna alternativa predvsem zato, »ker proizvaja ljudi, ki so sposobni poučevati, vendar ne 

razumejo tega, kar počnejo«. Furlong in Maynardova (1995) se zavzemata za izobraževanje 

učiteljev ki izhaja iz modela reflektivne prakse oz. reflektivnega praktika, ki skuša odgovoriti na 

vprašanje, kakšno praktično znanje potrebujejo učitelji, da bi bili učinkoviti praktiki. Prepričana sta, 

da je razumevanje tega vprašanja bistveno bolj pomembno za razvoj učinkovitega modela za 

začetno izobraževanje učiteljev in vlogo mentorjev v šolah, kjer študenti opravljajo prakso. 

Ugotavljata namreč, da kljub različnim definicijam profesionalnega znanja učiteljev obstaja med 

strokovnjaki in raziskovalci soglasje, da to znanje izhaja iz osebne in profesionalne izkušnje, da ga 
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je učitelju težko izraziti in da se uporablja na kompleksne načine med procesom načrtovanja in 

izvajanja pedagoških aktivnosti, kot tudi za osmišljanje že sprejetih odločitev. 

 

V ospredje prehaja izobraževalni model, ki temelji na refleksivnemu modelu, v katerem so namesto 

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

izkušnjo. Kompetentnost je v skladu s tem razumljena kot sposobnost uporabe znanja na načine, 

ki privedejo do pravilnih odločitev – praktičnih odzivov na konkretno situacijo. Govorimo o t. i. 

kvalitativnih kazalnikih – kakovosti presoje in odločanja, v kateri se kaže sposobnost inteligentnega 

odzivanja na nove in nepredvidljive situacije. (Cvetek, 2004) 

 

 

POJMOVANJE KLJUČNIH KOMPETENC  

 

V svetu, v katerem je ustvarjena zaloga znanj, ki je vedno hitreje dostopno, se potreba po 

zapomnitvi tega znanja zmanjšuje. Namesto tega so potrebna ustrezna orodja za izbiranje, 

obdelavo in uporabo znanja. Zaradi tega se v izobraževanju izražajo vse večje težnje za razvoj 

kompetenc, ne pa poučevanje faktografskega znanja. 

Prvo merilo za izbiro je, da morajo biti ključne kompetence potencialno koristne za vse člane 

družbe. Morajo biti pomembne za celotno populacijo, ne glede na spol, ekonomski razred, raso, 

kulturo, družinsko ozadje ali materni jezik. Upoštevati se morajo tudi etične, ekonomske in 

kulturne vrednote in družbene norme družbe. (Key Competencies, 2002) 

 

Kompetenca je hibridni atribut, saj vsebuje kombinacijo znanja, veščin, stališč in vedenja. Osvojiti 

jo je mogoče v vseh vrstah kontekstov, formalno, neformalno in priložnostno, namerno ali 

nenamerno. (Ključne kompetence, 2006) 

 

Ključna kompetenca izpolnjuje tudi naslednje zahteve: je prenosljiva in torej uporabna v mnogih 

situacijah in kontekstih. Je več funkcionalna, ker jo je mogoče uporabiti za dosego različnih ciljev, 

za rešitev različnih vrst problemov in izvršitev različnih vrst nalog. Zagotoviti mora ustrezen 

odgovor zahtevam specifične situacije ali naloge in je za vsakogar eden od predpogojev za 

ustrezno osebno delovanje v življenju, na delu in pri kasnejšem učenju. Z drugimi besedami: ima 

napovedno vrednost za dejansko delovanje posameznika. Medtem ko ni mogoče reči, da bodo 

ključne kompetence posamezniku vedno in v vseh okoliščinah omogočile uspeh v njegovih oz. 

njenih prizadevanjih, je pa mogoče reči, da bo odsotnost ključnih kompetenc prej ali slej privedla v 

osebni polom: oseba ne bo dosegla kombinacije treh ciljev (osebna izpolnitev, vključenost in 

zaposljivost). (Ključne kompetence, 2006) 

 

Definicija ključnih kompetenc se glasi: 

Ključne kompetence predstavljajo prenosljiv, več funkcionalen paket znanja, veščin in stališč, ki jih 

vsi posamezniki potrebujejo za osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi 

morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja ali usposabljanja in ki predstavlja osnovo 

vseživljenjskemu učenju. (Ključne kompetence, 2006) 
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Področja ključnih kompetenc: 

1. Komunikacija v maternem jeziku.  

2. Komunikacija v tujih jezikih. 

3. Številska predstavljivost in kompetence v matematiki naravoslovju in tehnologiji. 

4. Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT). 

5. Učenje učenja.  

6. Medosebne in družbene kompetence. 

7. Inovativnost in podjetnost.  

8. Kulturna zavest in izražanje. (Ključne kompetence, 2006) 

 

Definirane ključne spretnosti in veščine (so):  

Temelj za gospodarsko rast. 

Prispevajo k osebnemu zadovoljstvu in izpolnitvi. 

Prispevajo k aktivnemu državljanstvu. 

Prispevajo k prilagodljivosti, inovativnosti ter rasti podjetništva. 

↓ 

Z večjo produktivnostjo, razvitejšim podjetništvom in inovacijami bi izboljšali uspešnost 

gospodarstva EU. (Ključne kompetence, 2006) 

 

 

Kompetence predstavljajo pomembno vlogo pri učinkovitem poučevanju. Kompetenten učitelj je 

tisti, ki zna izkoristiti in uporabiti svoje spretnosti za učinkovito delovanje v razredu (Brundrett, & 

Silcock, 2002). 

 

Za prenos kompetenc je potreben premik v metodah poučevanja: več aktivnega dela učencev, 

spodbujanja kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, reševanja problemov, več vodenja v uporabi 

znanja v novih situacijah in manj klasičnega poučevanja. Pridobivanje kompetenc ni možno brez 

aktivne vključenosti učencev samih (Razdevšek Pučko, 2004b).  

 

Ob pojmu znanja se je v šolskem prostoru začel uveljavljati tudi pojem kompetence. V 

mednarodnih dokumentih je začel včasih celo nadomeščati pojem znanja. Kompetenca je 

razumljena vsaj na dva načina. Prvič kot znanje in veščina ter drugič kot zmožnost. V prvem 

primeru je kompetenca isto kot znanje in veščina, ki ju nek posameznik ima, izraz ˝kompetenca˝ 

pa je zgolj sinonim za oboje. V drugem primeru pa je kompetenca razumljena kot zmožnost, 

narediti nekaj tako, da je storjeno dejanje oziroma opravilo v skladu z vnaprej določenimi 

standardi. Tako so kompetence denimo smiselno vzpostavljene na področju poklicnega 

izobraževanja. Ta zmožnost posameznika seveda predpostavlja določeno znanje in veščine, ni pa 

ne z enim ne z drugim identična. Nekatera pojmovanja kompetenc vključujejo poleg zmožnosti 

praktične uporabe znanja in veščin v vedno novih okoliščinah še prepričanja, vrednote, osebnostne 

značilnosti (ustvarjalnost, pobuda, sposobnost reševanja problemov, vodljivost, sposobnost 

prilagajanja, opravljanje obveznosti, sposobnost učenja) itd., ki so nujni pogoj za uspešno izvršitev 

nekega dejanja. Koncept kompetence je tako opozoril na kompleksnost znanja, na njegovo 

prepletenost z dispozicijami posameznika in na nujnost poučevanja uporabe znanja, temeljnih 
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vrednot vzgoje in izobraževanja. Nereflektirana uporaba pojma kompetenc je sporna. Da bi šolski 

sistem kot celota lahko zagotavljal široko zasnovano in kakovostno splošno izobrazbo, mora v 

vzgojno-izobraževalnem sistemu kot ključni pojem ostati pojem znanja. (Bela knjiga, 2011) 

 

Kritiki kompetenc so mnenja, da dober učitelj ne more biti opisan zgolj z izrazi različnih izoliranih 

zmožnosti, saj taka razdrobitev ne upošteva vidika učiteljeve osebnosti, ki igra odločilno vlogo v 

efektivnem in kakovostnem poučevanju – s tem mislimo na učiteljevo profesionalno identiteto in 

njihova prepričanja o njihovem poslanstvu poučevanja (Combs, Blume, Newman & Wass, 1974; 

Korthagen, 2004; v Pantić, 2011). Učiteljevo znanje in njegova osebna prepričanja so neločljiva 

(Day, 2002; Fives & Buehl, 2008; v Pantić, 2011), čeprav se prepričanje nanaša na osebne 

vrednote, odnos (do česa) in ideologijo (Verlop et al., 2001; v Pantić, 2011). 

Profil učiteljeve kompetence mora zraven znanj in spretnosti vsebovati tudi vedenje/odnos in 

vrednote (Gonzales & Wagenaar, 2003; Pantić & Wubbels, 2010; Willemse, Lunenberg & Kortagen, 

2008; v Pantić, 2011). 

 

 

Tudi Day (1999) ima pomisleke in pravi, da je seciranje učitelja na kompetence lahko sporno. 

Videti ga moramo kot celoto, ki raste v ogrodju moralne in profesionalne odgovornosti.   

 

Iz zgornjega pregleda pojmovanj kompetentnosti je razvidno, da gre za kompleksen in večplasten 

pojem, ki presega okvir posameznih strok ter področij dejavnosti, kar velja tudi za poučevanje in 

pedagoško profesijo. Dejstvo pa je, da postajajo kompetence v sodobnem svetu sestavni del 

kriterijev za ocenjevanje dela učiteljev (in seveda tudi drugih profesionalcev) in posledično tudi za 

njihovo izobraževanje ter usposabljanje. Poglejmo nekoliko podrobneje, kako je s tem. 

 

 

 

7.2 KOMPETENCE UČITELJA ZA KAKOVOSTNO POUČEVANJE 

ŠPORTNE VZGOJE 
 

Snovalci evropske politike so izpostavili tri področja učiteljevega delovanja: delati z drugimi, delati 

z znanjem, s tehnologijo in z informacijami in delati z družbo in v družbi (Skupna evropska načela 

…, 2005). 

 

Klemp (1977; v Pollard, & Tann, 1994) omenja 3 glavne tipe generičnih kompetenc, ki so potrebne 

za ustrezno delovanje v kompleksnih situacijah, ki zahtevajo reševanje problemov in sprejemanje 

odločitev. To so: kognitivne sposobnosti (npr. razumevanje, analiza in povezava informacij, 

refleksija izkušenj), interpersonalne sposobnosti (npr. empatija, povezovanje in podpora drugih) in 

motivacijske spretnosti (npr. postavitev osebnih ciljev, tveganje in zavzetost za uspeh, delitev 

ciljev, delo v skupini). 
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Učiteljeve kompetence v poročilu ekspertne skupine pri Evropski komisiji:  

Na podlagi prispevkov posameznih držav je bila sestavljena lista kompetenc, ki jih potrebujejo 

učitelji, da bi bili kos zahtevam družbe znanja. Razvrščene so v pet skupin, in sicer (Razdevšek 

Pučko, 2004a): 

A) Usposobljenost za nove načine dela v razredu: 

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

- organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in 

spodbuditi proces učenja, 

- timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci. 

B) Usposobljenost za nove naloge, delo zunaj razreda (na šoli in s socialnimi partnerji): 

- razvijanje šolskega kurikuluma (v decentraliziranih sistemih), organizacija in evalvacija vzgojno-

izobraževalnega dela, 

- sodelovanje s starši in z drugimi socialnimi partnerji. 

C) Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih: 

- Razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja (»učiti jih, kako se je 

treba učiti«). 

D) Razvijanje lastne profesionalnosti: 

- raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov, 

- odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega 

učenja. 

E) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT): 

- uporaba IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku) in pri drugem strokovnem delu (tudi za 

potrebe lastnega poklicnega razvoja). 

 

Za kompetence učitelja so značilne tudi tiste kompetence, ki se nanašajo na sposobnosti za dialog 

in spretnost komunikacije, sposobnost samorefleksije, vrednostno orientacijo in sposobnost 

reševanja konfliktov (Gojkov, 2012).  

 

V dokumentih projekta Tuning (Tuning I, 2003; Tuning II, 2005; Reference points, 2009) se 

kompetence delijo na splošne (generične) in posebne (specifične). Pri tem je poudarjeno, da so 

zraven predmetno specifičnega znanja in spretnosti velikega pomena tudi generične kompetence, 

ki se pojmujejo kot metakompetence. 

Generične kompetence so tako splošne, da so skupne vsem študentom ne glede na smer študija. 

Predmetno specifične kompetence so vezane na specifično disciplinarno področje ali področje 

študija. 

V prvi fazi projekta Tuning (Tuning I, 2003) je bil sestavljen seznam 30-ih najrelevantnejših 

generičnih kompetenc, ki so bile razvrščene v 3 širše kategorije: 

– instrumentalne kompetence (kognitivne zmožnosti in metodološke, tehnološke ter jezikovne 

spretnosti), 

– interpersonalne kompetence (osebne in medosebne spretnosti, npr. za izražanje 

samokritike, zmožnosti timskega dela ipd.), 
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– sistemske kompetence (spretnosti in sposobnosti, potrebne za razumevanje sistemov kot 

celote in za njihovo spreminjanje). 

 

Skupina za prenovo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je sestavila 3 sezname kompetenc, in sicer 

(Tancig, 2006): 

– splošne kompetence vseh visokošolskih diplomantov ne glede na smer študija, 

– splošne kompetence vseh diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 

– predmetno specifične kompetence diplomantov UL PeF ne glede na študijski program. 

 

Pri sestavljanju seznamov je skupina za izhodišče uporabila kompetenčne sezname in analize 

kompetenc projekta Tuning (Tuning II, 2005). Seznami kompetenc so bili preverjeni tudi v 

raziskavah, v katerih so sodelovali visokošolski učitelji in sodelavci, diplomanti in deležniki 

(delodajalci in uporabniki). (Tancig, 2006) 

 

Splošne (generične) kompetence visokošolskih diplomantov 

1. Sposobnost sporazumevanja, sodelovalno/timsko delo. 

2. Sintetično, analitično, ustvarjalno mišljenje in reševanje problemov. 

3. Fleksibilna uporaba znanja v praksi. 

4. Avtonomnost, (samo)kritičnost, (samo)refleksivnost, (samo)evalviranje in prizadevanje za 

kakovost. 

5. Splošna razgledanost, sposobnost sporazumevanja s strokovnjaki iz drugih strokovnih in 

znanstvenih področij. 

6. Iniciativnost, ambicioznost, vrednota stalnega osebnega napredovanja in strokovnega 

usposabljanja. 

7. Informacijska pismenost. 

8. Organizacijske in vodstvene sposobnosti. 

9. Sposobnost za upravljanje s časom, za samopripravo in načrtovanje, samokontrola 

izdelovanja načrtov. 

10. Komuniciranje v tujem jeziku. 

 

Splošne (generične) kompetence vseh diplomantov – strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju 

1. Poznavanje in razumevanje socialnih sistemov (posebej procesov v vzgoji in izobraževanju). 

2. Občutljivost, odprtost za ljudi in socialne situacije. 

3. Poznavanje in razumevanje razvojnih zakonitosti, razlik in potreb posameznika. 

4. Znanje o vzgojnih in izobraževalnih konceptih, njihovih filozofskih in zgodovinskih temeljih. 

5. Poznavanje in razumevanje institucionalnih okvirov dela (zahteve, zakonodaja, 

dokumentacijske potrebe, pravni vidiki vzgojno-izobraževalnega dela). 

6. Usposobljenost za raziskovanje v vzgoji in izobraževanju. 

7. Organizacijske in vodstvene spretnosti v vzgoji in izobraževanju, mentorstvo študentom in 

pripravnikom. 

8. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v vzgoji in izobraževanju. 

9. Razumevanje individualnih vrednot  in vrednostnih sistemov, obvladovanje profesionalno-

etičnih vprašanj, 
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10. Poznavanje, razumevanje, usmerjenost v inkluzivno, nediskriminativno delo, 

multikulturalnost. 

 

Predmetno specifične kompetence diplomantov UL PeF (Pedagoške fakultete v Ljubljani) 

1. Poznavanje vsebine in metodike področja. 

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

predmetnem področju. 

3. Interdisciplinarno povezovanje vsebin. 

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

5. Pedagoško vodenje razreda in/ali skupine. 

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

učenje. 

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

povratnih informacij. 

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

9. Sodelovanje s starši. 

10. Razumevanje odnosov med vzgojno-izobraževalno institucijo in socialnim okoljem; 

sistemsko gledanje in delovanje. 

11. Poznavanje in razumevanje osnov svetovalnega dela. 

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

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

postopki in instrumenti. 

13. Obvladovanje postopkov in principov svetovalnega dela ter načrtovanje in izvajanje 

intervencijskih programov. 

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

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

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

uporabnika oz. skupine. 

 

Četrto skupino kompetenc predstavljajo predmetno specifične kompetence, vezane na posamezne 

študijske programe UL PeF. 

 

 

Predmetno-specifične kompetence univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk 

Pedagoške fakultete v Ljubljani so (Predstavitveni zbornik, 2014a): 

 

1. Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev ter 

prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka, spodbujanje razvoja 

učenca v odgovornega člana družbe. 

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

3. Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno 

različnost učencev. 
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4. Poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju 

slovenščine, matematike, naravoslovja, tehnike, družboslovja, športne vzgoje, likovne 

vzgoje in glasbene vzgoje.  

5. Razumevanje in uporaba strokovnih znanj za doseganje kurikularnih ciljev v prvih dveh 

triletjih osnovne šole. 

6. Estetska občutljivost in usposobljenost za aktivno in ustvarjalno delo na umetniških 

področjih.  

7. Poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih osnovne šole 

na področju slovenščine, matematike, naravoslovja, tehnike, družboslovja, športne vzgoje, 

likovne vzgoje, glasbene vzgoje in zmožnost med-predmetnega povezovanja.  

8. Pomoč pri pedagoškem vodenju posameznika, oddelka in/ali skupine. 

9. Sodelovanje v razširjenih programih osnovne šole (npr. podaljšano bivanje, krožki, mreže 

šol, mednarodno sodelovanje …). 

10. Ustvarjanje spodbudnega učnega vzdušja, medsebojnih odnosov, učinkovito razreševanje 

disciplinskih problemov ter razvijanje socialnih veščin. 

 

Kompetence magistrskega študijskega programa 2. stopnje na smeri Poučevanje na razredni 

stopnji so razdeljene na generične (splošne) kompetence in predmetno-specifične kompetence. 

(Predstavitveni zbornik, 2014b) 

 

Generične (splošne) kompetence 

1. Poznavanje in uporaba ustreznih raziskovalnih pristopov in razvoja lastne prakse. 

2. Zmožnost raziskovanja in prenašanja spoznanj v prakso. 

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

lastnega dela (izkustveno učenje, intervizija, supervizija). 

4. Vzpostavljanje partnerskega odnosa z uporabniki in drugimi skupinami. 

5. Razvijanje novega znanja in razumevanja področja. 

6. Delovanje v skladu z etičnimi normami in s poklicnim kodeksom. 

7. Zmožnost sodelovanja v interdisciplinarnem timu in komuniciranja z vsemi vključenimi subjekti 

v vzgojno–izobraževalnem procesu (z otroki, mladostniki, s starši in strokovnimi delavci). 

8. Reflektiranje in evalvacija obstoječe vzgojno-izobraževalne prakse ter prepoznavanje 

neizkoriščenih možnosti za dvig njene kakovosti. 

9. Razvijanje višjih kognitivnih veščin, povezanih z ustvarjanjem novega znanja. 

10. Vodstvene in organizacijske zmožnosti. 

 

Predmetno-specifične kompetence 

1. Originalnost in kreativnost pri prepoznavanju in reševanju strokovnih vprašanj v vzgoji in 

izobraževanju otrok do 12. leta. 

2. Uporaba nekaterih raziskovalnih pristopov v vzgoji in izobraževanju. 

3. Poglobljeno znanje na širših strokovnih področjih poučevanja v prvem in drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju. 
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4. Poglobljeno poznavanje izbranega področja (glasba, šport, likovna vzgoja, slovenski jezik, 

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

5. Kritično spremljanje najnovejšega razvoja teorije in prakse na področju poučevanja na razredni 

stopnji. 

6. Usposobljenost za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju 

poučevanja na razredni stopnji. 

7. Prevzemanje odgovornosti za vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa. 

8. Zmožnost medpredmetnega in ˝kroskurikularnega˝ povezovanja ter celovitega pogleda na 

vzgojno-izobraževalni proces. 

9. Zmožnost kritične (samo)refleksije in (samo)evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela ter 

raziskovalnega dela. 

10. Sposobnost za ustvarjanje novih idej (ustvarjalnost) na področju vzgoje in izobraževanja. 

11. Sposobnost za avtonomno delo v vzgoji in izobraževanju. 

12. Sposobnost za delovanje na podlagi etičnega presojanja. 

 

 

Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje športne vzgoje (seznam je bil narejen za potrebe 

diplomskega dela) (Stopar, 2007): 

 

1. Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok. 

2. Poznavanje anatomije in fiziologije otrok. 

3. Poznavanje uradnega učnega načrta za športno vzgojo. 

4. Usposobljenost za načrtovanje pouka (izdelava letnega delovnega načrta, letne priprave, 

tedenske in tematske priprave, učne priprave za športno vzgojo). 

5. Poznavanje in uporaba različnih virov informacij (spletne strani, literatura, članki …) za 

načrtovanje pouka.  

6. Usposobljenost za načrtovanje obremenitve učencev pri različnih vsebinah in na različnih 

razvojnih ravneh. 

7. Usposobljenost za pripravo didaktičnih gradiv (plakati, didaktični kartoni, učni lističi …). 

8. Usposobljenost za vodenje rednega pouka (posredovanje novih vsebin, utrjevanje, preverjanje 

znanja) na različnih razvojnih ravneh. 

9. Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo dejavnosti, kot so športni dan, šola v 

naravi … 

10. Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo dodatnega programa, ki ga šola lahko 

ponudi, za učence pa ni obvezen (Zlati sonček, Krpan, Hura, prosti čas …). 

11. Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo šolskih športnih tekmovanj. 

12. Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo športno-vzgojnega kartona. 

13. Usposobljenost za uporabo različnih učnih metod in učnih oblik pri različnih vsebinah ter na 

različnih razvojnih ravneh. 

14. Usposobljenost za uporabo različnih učil (plakati, kinogrami, didaktični kartoni …) pri pouku pri 

različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh. 
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15. Usposobljenost za poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij (video kamera, računalnik, 

digitalni fotoaparat …). 

16. Usposobljenost za posredovanje, utrjevanje in preverjanje gibalnih znanj pri različnih vsebinah 

ter na različnih razvojnih ravneh. 

17. Usposobljenost za posredovanje, utrjevanje in preverjanje teoretičnih znanj pri različnih 

vsebinah ter na različnih razvojnih ravneh. 

18. Znanje demonstracije posameznih športnih prvin, ki so v učnem načrtu za športno vzgojo.  

19. Usposobljenost za medpredmetno povezovanje športne vzgoje z drugimi predmeti. 

20. Usposobljenost za ocenjevanje gibalnih znanj (izdelava nalog, meril in opisnikov) in oblikovanje 

povratnih informacij (ocena, svetovanje učencem in staršem). 

21. Usposobljenost za ocenjevanje teoretičnih znanj (izdelava nalog, meril in opisnikov) in 

oblikovanje povratnih informacij (ocena, svetovanje učencem in staršem). 

22. Usposobljenost za diferenciacijo in individualizacijo pri športno-vzgojnem procesu. 

23. Usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami pri športno-vzgojenem procesu. 

24. Usposobljenost za vključevanje zdravstveno opravičenih učencev pri pouku. 

25. Poznavanje dejavnikov varne vadbe pri športno-vzgojenem procesu. 

26. Usposobljenost za nudenje prve pomoči pri poškodbah učencev. 

27. Poznavanje in preprečevanje telesnih poškodb (zvin, zlom …) in zdravstvenih težav (slabšanje 

vida, sluha …), povezanih z delom učitelja športne vzgoje. 

28. Usposobljenost za reševanje različnih konfliktnih situacij pri pouku. 

29. Usposobljenost za svetovanje staršem za aktivno preživljanje prostega časa v krogu družine. 

 

 

Dr. Vesna Štemberger (2007a) opisuje, katere spremembe je predmet didaktika športne vzgoje 

doživel ob prenovi: 

Ob bolonjski prenovi študijskih programov so poskušali vanje vključiti vse ali vsaj večino 

kompetenc, ki jih potrebuje razredni učitelj za kakovostno poučevanje športne vzgoje. Vključene so 

tudi vsebine, ki jih prej zaradi premajhnega števila ur ni bilo mogoče izvajati (npr. plavanje). Večji 

poudarek je dan tudi nekaterim osnovam, brez katerih študent pridobljenih znanj in kompetenc s 

področja didaktike športne vzgoje ne more ustrezno uporabljati (npr. biomehanika gibanja, osnove 

anatomije in fiziologije ipd.). Pri tem so izhajali iz nekaterih raziskav o šibkejših področjih športne 

vzgoje v nižjih razredih osnovne šole. Ta so predvsem: znanje učencev pri ŠVZ, slabši materialni 

pogoji za ŠVZ najmlajših učencev, delno neustrezno načrtovanje pouka in manjše vključevanje v 

programe stalne strokovnega izpopolnjevanja na področju športne vzgoje (Štemberger, 2003; 

Bajželj, 2003; Zajec, 2003; Čebul, 2004; Tomc, 2003; Bolterstein, 2004; Fišter, 2005; Mandelc, 

2005; Gajgar, 2007; v Štemberger, 2007a). Pri prenovi pa so upoštevali tudi rezultate raziskav o 

znanju učiteljev za poučevanje športne vzgoje in o njihovih kompetencah za vodenje športno-

vzgojnega procesa (Pepevnik, 2006; Stopar, 2007, Mandelc, 2005; v Štemberger, 2007a). Avtorice 

ugotavljajo naslednje: 

– Časovna izraba ure športne vzgoje je relativno majhna, saj je povprečni čas trajanja ure 

športne vzgoje malo manj kot 35 minut, povprečni efektivni čas pa 9 minut (Mandelc, 

2005). 
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– Področja, kjer je znanje razrednih učiteljev slabše, so: plesne igre oz. ples, gimnastična 

abeceda oz. gimnastika, igre z žogo, mala košarka, mali rokomet, mali nogomet. Znanje 

učiteljev pa se s stopnjo izobrazbe pomembno izboljša (Pepevnik, 2006). 

– Pri ugotavljanju kompetenc za vodenje športno-vzgojnega procesa avtorica ugotavlja, da so 

prav vse dosežene kompetence nižje od zaželenih, največje razlike pa se kažejo na 

področju dela z učenci s posebnimi potrebami (Stopar, 2007). (Štemberger, 2007a) 

 

V prenovljenih programih so izpostavili naslednje kompetence (Štemberger, 2007a): 

– razumevanje pomena športa, gibanja za kvaliteto življenja posameznika, 

– poznavanje osnov in filozofije športne kulture pri nas in po svetu, 

– poznavanje in razumevanje vpliva športa na celostni psihosomatski status človeka, 

– poznavanje osnovnih biomehanskih zakonitosti gibanja, 

– poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev ter 

prepoznavanje učnih zmožnosti in težav, celostno pojmovanje otroka, 

– poznavanje športnih vsebin v okviru športne vzgoje v prvih dveh triletjih, 

– poznavanje in razumevanje vsebinskih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju 

športne vzgoje, 

– poznavanje in razumevanje didaktičnih značilnosti pouka v prvih dveh triletjih na področju 

športne vzgoje, 

– prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno 

različnost učencev. 
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8. EMPIRIČNI DEL 
 

8.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Gibanje je kot osnova človekovega preživetja bolj pomembno kot kadarkoli prej. Za otrokov razvoj 

je ŠPO najpomembnejši šolski predmet, saj z njegovo kakovostno realizacijo pozitivno vplivamo na 

vsa druga področja otrokovega razvoja. Kakovost ŠPO je odvisna od številnih dejavnikov. 

Nedvomno pa je vloga učitelja pri kakovostnem procesu ŠPO tako velika, da se je potrebno 

osredotočiti na njegovo delovno okolje in kompetence za poučevanje ŠPO. Kajti od učitelja je 

odvisna izvedba ŠPO in njegov vpliv na učence. 

Vsa navedene značilnosti postavljajo učitelja, ki poučuje ŠPO v tem obdobju, pred zahtevno in 

odgovorno nalogo, ki jo lahko uspešno reši le z razumevanjem strokovnih podlag, ki jih daje učni 

načrt, uporabo različnih načrtovalnih strategij, dobrim poznavanjem didaktičnih pristopov k 

poučevanim vsebinam in organizacijo dela, ki zagotavlja ustrezno intenzivnost vadbe (Kovač, 

Jurak, & Strel, 2003) ob hkratnem upoštevanju trenutnih okoliščin.  

Ob pregledu literature lahko rečemo, da so kompetence postale vseprisotne in predstavljajo 

aktualno temo v izobraževanju. Številni viri se ukvarjajo s splošnimi kompetencami, zelo malo pa je 

virov, ki obravnavajo specifične kompetence, sploh tiste, ki so povezane s poučevanjem športa in 

postopkom njihove pridobitve. Literature, ki opisuje različne vidike ŠPO ali obravnava posamezne 

dejavnike kakovosti ŠPO, je precej. Medtem ko obstaja več virov, ki se nanašajo na kompetence 

športnih pedagogov, so kompetence razrednih učiteljev za poučevanje športa malo raziskane. 

Specifičnost predmeta zahteva tudi specifične kompetence. Trenutni pregled obstoječih virov pa 

presenetljivo ne daje nobene literature ali raziskave o tem, natančno katere specifične kompetence 

bi morali imeti razredni učitelji za kakovostno poučevanje športa. 

Raziskovalni problem tega magistrskega dela je ugotoviti stanje pri izvajanju ŠPO glede na 

nekatere dejavnike/kazalce kakovosti predmeta šport in kako razredni učitelji ocenjujejo svojo 

usposobljenost (kompetence) za kakovostno poučevanje športa. Z raziskavo želimo ugotoviti 

razlike po posameznih kazalcih kakovosti športa in v ocenah kompetentnosti glede na delovno 

dobo razrednih učiteljev in njihovo stopnjo izobrazbe. Zanimalo nas je tudi, na katerih področjih 

ŠPO učitelji menijo, da so manj kompetentni, in za katera področja so po njihov mnenju dovolj 

usposobljeni. Tej problematiki se v praksi pogosto ne daje veliko pozornosti. Na proučevanem 

področju so se doslej obravnavali predvsem kazalci kakovosti ŠPO (Štemberger, 2003; Vodovnik, 

2014), mnogo literature je tudi s področja kakovosti ŠPO po posameznih kazalcih. Za obravnavano 

področje kompetenc lahko spet navedemo precej malo virov: Stoparjeva (2007) je v svojem 

diplomskem delu na osnovi ocen dosežene oz. zaželene usposobljenosti za poučevanje ŠPO 

raziskovala, kako razredni učitelji ocenjujejo svoje kompetence za poučevanje športne vzgoje in 

ugotavljala razlike glede na delovno dobo ter stopnjo izobrazbe učiteljev. Zelo podobno raziskavo 

so opravili tudi  Štemberger, Filipčič, Jelovčan, Krpač in Gregorc (2009). Kompetence razrednih 

učiteljev za poučevanje ŠPO pa so bile predmet raziskave tudi avtorjev s Fakultete za šport (Jurak, 

Kovač, & Strel, 2004; Kovač, Strel, & Jurak, 2008), ki ugotavljajo, da morajo šola in učitelji več 

razmišljati tudi o učinkih svojega dela, saj razredne učiteljice izjemno visoko ocenjujejo svoje 

kompetence za poučevanje ŠPO.  
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8.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kako razredni učitelji vrednotijo svojo kompetentnost za 

kakovostno poučevanje predmeta šport (ŠPO), in preveriti stanje nekaterih kazalcev kakovostnega 

poučevanja športa. 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

 

 Ugotoviti stanje oz. raven izvedbe predmeta šport pri razrednih učiteljih glede na nekatere 

dejavnike/kazalce kakovosti (sodelovanje s starši, odnos do poučevanja predmeta, pogoji za 

načrtovanje in izvajanje predmeta) predmeta šport.  

 

 Ugotoviti, kako razredni učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost (kompetence) za kakovostno 

poučevanje športa. 

 

 Ugotoviti razlike po posameznih kazalcih kakovosti športa in v ocenah kompetentnosti glede na 

delovno dobo razrednih učiteljev in njihovo stopnjo izobrazbe. 

 
 

 

 

8.3 HIPOTEZE 
 

V skladu z zastavljenimi cilji raziskave, smo opredelili naslednje hipoteze: 

 

 HIPOTEZA 1: Razredni učitelji v večini ocenjujejo, da za vsaj 10 navedenih kompetenc za 

kakovostno poučevanje športa niso dovolj usposobljeni. 

 

 HIPOTEZA 2: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na oceno posamezne kompetence za poučevanje športa. 

 

 HIPOTEZA 3: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na oceno posamezne kompetence za poučevanje športa. 

 

 HIPOTEZA 4: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »sodelovanje s starši«.  

 

 HIPOTEZA 5: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »odnos do poučevanja predmeta šport«. 
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 HIPOTEZA 6: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta 

šport«. 

 

 HIPOTEZA 7: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »sodelovanje s starši«. 

 

 HIPOTEZA 8: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »odnos do poučevanja predmeta šport«. 

 

 HIPOTEZA 9: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta 

šport«. 

 

 

H kazalcu kakovosti »odnos do poučevanja predmeta šport« smo uvrstili: interes učitelja za 

poučevanje ŠPO, prosti čas učitelja, povezan s športom – neformalna pridobitev znanj o športu, 

učiteljeva splošna znanja o športu, izvedbo demonstracij gibalnih prvin in telesno zmogljivost 

učitelja. 

 

H kazalcu kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport« smo uvrstili: materialne in 

prostorske pogoje za poučevanje ŠPO, sodelovanje s sodelavci z namenom izboljšanja načrtovanja 

in reševanja problematike pri športu, vloga vodstva šole, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

učitelja. 

 

H kazalcu kakovosti »sodelovanje s starši« spada vprašanje o pogostosti obravnave področja 

športa na govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih. 

 

 

 

 

8.4 METODE DELA 
 

V raziskavi smo uporabili kvantitativno raziskavo, pri kateri smo za ugotavljanje samoocene  

kompetentnosti razrednih učiteljev za poučevanje športa in stanja izvedbe športa glede na 

nekatere kazalce kakovosti športa uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja.  
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8.4.1 OPIS VZORCA 
 

VZOREC UČITELJEV 

 

Raziskava temelji na slučajnostnem in priložnostnem vzorcu, katerega sestavljajo razredni učitelji z 

različnih osnovnih šol, ki so v šolskem letu 2015/2016 poučevali v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Vsi učitelji trenutno poučujejo ali so v preteklosti poučevali predmet šport. Vzorec je 

obsegal 231 učiteljev razrednega pouka. 

 

   
Tabela 2: Spol 

 

 
 
 

 
 
V raziskavi je sodelovalo 231 učiteljev razrednega pouka, od tega so to bile večinoma osebe 

ženskega spola (224), kar predstavlja 97 % vseh sodelujočih, oseb moškega spola je bilo, kot je za 

ta poklic značilno, le za peščico (7) in tako predstavljajo zgolj 3 % vseh sodelujočih. 

 

 
  
 Tabela 3: Starost 

STAROST število f (%) 

do 30 let 22 9,5 

od 31 do 40 let 80 34,6 

od 41 do 50 let 76 32,9 

51 let ali več 53 22,9 

SKUPAJ 231 100 

 

 
Tabela 4: Starost (opisna statistika) 

Število 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

231 25 61 42,33 8,594 

 

 

Učitelji so v vprašalnik zapisali podatek o svoji starosti in bili glede na to naknadno razporejeni v 

skupine. 

Največ sodelujočih učiteljev je bilo starih od 31 do 40 let (34,6 %), skoraj enak odstotek je bilo 

učiteljev starih od 41 do 50 let (32,9 %). Sledijo učitelji stari 51 let ali več (22,9 %), najmanj pa je 

bilo učiteljev starih 30 let ali manj (9,5 %). 

SPOL število f (%) 

moški 7 3 

ženski 224 97 

SKUPAJ 231 100 
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Lahko rečemo, da je večina sodelujočih učiteljev bilo starih od 31 do 50 let (67,5 %). Najmlajši 

sodelujoči učitelj je imel 25 let, najstarejši pa 61 let. Povprečna starost učiteljev je bila 42,33 let.  

 

 
 
Tabela 5: Trenutno delovno mesto 

TRENUTNO DELOVNO MESTO Število f (%) 

1. razred 46 19,9 

2. razred 47 20,3 

3. razred 43 18,6 

4. razred 29 12,6 

5. razred 29 12,6 

oddelek podaljšanega bivanja 12 5,2 

kombinirani oddelek  25 10,8 

SKUPAJ 231 100 

 

 

Glede na delovno mesto oz. razred, v katerem so učitelji poučevali v šolskem letu 2015/16, so 

učitelji znotraj posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij kar enakomerno razpršeni. V prvem 

razredu je poučevalo 19,9 % učiteljev, v drugem razredu 20,3 %, v tretjem 18,6 %, v četrtem in 

petem pa po 12,6 %. Nekateri so poučevali v oddelku podaljšanega bivanja (5,2 %), precej pa je 

tudi takih, ki so poučevali v kombiniranih oddelkih (10,8 %). 

 
 
 
Tabela 6: Vrsta šole 

 

 
 
 

 
 
 

Na matičnih oz. centralnih šolah je v času raziskave poučevalo 80,5 % učiteljev, slaba petina (19,5 

%) pa je poučevala na podružničnih šolah. 

 

 
 
 

 
 
 

VRSTA ŠOLE Število f (%) 

matična/centralna šola 186 80,5 

podružnična šola 45 19,5 

SKUPAJ 231 100 
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Tabela 7: Delovna doba 

 

   
        

               
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Tabela 8: Delovna doba (opisna statistika) 

Število 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

231 2 38 19,03 9,942 

 

Učitelji so v vprašalnik zapisali podatek o tem, koliko časa poučujejo in bili glede na to naknadno 

razporejeni v skupine. 

Glede na delovno dobo je pri raziskavi sodelovalo največ učiteljev, ki imajo več kot 25 let delovnih 

izkušenj (31,2 %), sledijo učitelji, ki poučujejo od 16 do 20 let (18,6 %), nato učitelji od 11 do 15 

let delovne dobe (16,5 %) in učitelji od 6 do 10 let delovne dobe (16 %). Najmanj je bilo učiteljev 

začetnikov (8,2 %) in učiteljev, ki poučujejo od 21 do 25 let (9,5 %). Učitelja z najmanj oz. največ 

delovne dobe v vzgoji in izobraževanju poučujeta 2 oz. 38 let. Povprečna delovna doba učiteljev je 

bila 19,03 let.  

 

 

 
Tabela 9: Čas poučevanja ŠPO 

ČAS POUČEVANJA ŠPO Število f (%) 

0–5 let 39 16,88 

6–10 let 32 13,85 

11–15 let 45 19,48 

16–20 let 36 15,58 

21–25 let 21 9,09 

več kot 25 let 58 25,11 

SKUPAJ 231 100 

 

 
 
 

 

DELOVNA DOBA Število f (%) 

0–5 let 19 8,2 

6–10 let 37 16 

11–15 let 38 16,5 

16–20 let 43 18,6 

21–25 let 22 9,5 

več kot 25 let 72 31,2 

SKUPAJ 231 100 
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Tabela 10: Čas poučevanja ŠPO (opisna statistika) 

 

 
 
 

 

Učitelji so v vprašalnik zapisali podatek o tem, koliko časa poučujejo oz. so poučevali predmet 

šport (ŠPO) in bili glede na to naknadno razporejeni v razrede. 

Največji delež učiteljev (25,11 %) je predmet šport poučevalo več kot 25 let, 19,48 % učiteljev je 

ŠPO poučevalo od 11 do 15 let, sledijo učitelji, ki so ŠPO poučevali od 0 do 5 let (16,88 %) ali od 

16 do 20 let (15,58 %). Manj je učiteljev, ki so ŠPO poučevali od 6 do 10 let (13,85), najmanj pa 

tistih, ki so jo poučevali od 21 do 25 let (9,09 %). Precejšen delež sodelujočih (69,26 %) ima 11 

ali več let izkušenj s poučevanjem ŠPO.  

Najmanj izkušenj s tem predmetom imajo učitelji, ki so ga to šolsko leto šele pričeli poučevati (O 

let), najdlje pa so ta predmet učitelji poučevali kar 38 let. V povprečju so učitelji ŠPO poučevali 

16,99 let. 

 
 

 
Tabela 11: Stopnja izobrazbe 

STOPNJA IZOBRAZBE Število f (%) 

višja 49 21,21 

visoka – strokovna 6 2,6 

visoka – univerzitetna 169 73,16 

bolonjski magisterij 1 0,43 

znanstveni magisterij ali doktorat 6 2,6 

SKUPAJ 231 100 

   
Daleč največji delež v raziskavo vključenih učiteljev (73,16 %) je imel univerzitetno izobrazbo. 

Dobra petina sodelujočih (21,21 %) je imelo višjo izobrazbo. Redki so imeli visoko strokovno 

izobrazbo oz. so bili podiplomsko izobraženi – znanstveni magisterij ali doktorat (oboje 2,6 %). Le 

en učitelj je imel končan bolonjski magisterij. 

 
 
Tabela 12: Strokovni naziv 

 

 
 
 

 
 
 

 

Število 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

231 0 38 16,99 10,101 

STROKOVNI NAZIV Število f (%) 

brez naziva 27 11,7 

mentor 72 31,2 

svetovalec 123 53,2 

svetnik 9 3,9 

SKUPAJ 231 100 
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V raziskavi smo ugotovili, da ima največ učiteljev naziv svetovalec (53,2 %), sledijo učitelji z 

nazivom mentor (31,2 %). Brez naziva je dobra desetina učiteljev (11,7 %), z nazivom svetnik pa 

zgolj 3,9 % učiteljev. 

VZOREC ŠOL 

 

Reprezentativnost vzorca smo zagotovili s širokim, priložnostnim in z naključnim izborom 137-ih 

osnovnih (centralnih in podružničnih) šol. 

V raziskavo so bili vključeni razredni učitelji iz naslednjih šol: 

 
 
Tabela 13: Vzorec šol 

1. OŠ Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, Radovljica 

2. OŠ Apače, Apače 3. OŠ Bakovci, Bakovci 

4. OŠ Belokranjskega odreda 
Semič, Semič 

5. OŠ Beltinci, Beltinci 
6. OŠ Blaža Kocena Ponikva, 

Ponikva 

7. OŠ prof. dr. Josipa Premrlja 
Bled, PŠ Ribno, Bled 

8. OŠ Brezno – Podvelka, 
Podvelka 

9. OŠ Brežice, Brežice 

10. OŠ Brinje Grosuplje, 
Grosuplje 

11. OŠ Brinje Grosuplje, PŠ 
Polica, Grosuplje 

12. OŠ Bršljin, Novo mesto 

13. OŠ Center, Novo mesto 
14. OŠ Center, PŠ Mali Slatnik, 

Novo mesto 
15. OŠ Cerknica, PŠ Grahovo, 

Grahovo 

16. OŠ Cirila Kosmača Piran, 
Piran 

17. OŠ Cirkulane – Zavrč, 
Cirkulane 

18. OŠ Danila Lokarja 
Ajdovščina, Ajdovščina 

19. OŠ Davorina Jenka, Cerklje 
na Gorenjskem 

20. OŠ Dekani, Dekani 21. OŠ Deskle, Deskle 

22. OŠ Dob, Dob 23. OŠ Dobje, Dobje pri Planini 
24. OŠ Dobrovo, PŠ Kojsko, 

Kojsko 

25. OŠ Dolenjske Toplice, 
Dolenjske Toplice 

26. OŠ dr. Bogomirja Magajne 
Divača, Divača 

27. OŠ dr. Pavla Lunačka 
Šentrupert, Šentrupert 

28. OŠ Draga Bajca Vipava, 
Vipava 

29. OŠ Draga Bajca Vipava, PŠ 
Goče, Vipava 

30. OŠ Draga Bajca Vipava, 
PŠ Podnanos, Podnanos 

31. OŠ Draga Bajca Vipava, PŠ                 
     Vrhpolje, Vipava 

32. OŠ Dragomelj, Dragomelj 33. OŠ Dragomirja Benčiča – 
Brkina Hrpelje, Kozina 

34. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska 
Bistrica, Ilirska Bistrica 

35. OŠ Drska, Novo mesto 36. OŠ Duplek, Duplek 

37. OŠ Frana Metelka Škocjan, 
Škocjan 

38. OŠ Franceta Bevka Tolmin, 
Tolmin 

39. OŠ Globoko, Globoko 

40. OŠ Gornji Petrovci, Petrovci 41. OŠ Grm, Novo mesto 42. OŠ Gustava Šiliha 
Laporje, Laporje 

43. OŠ Hajdina, Hajdina 44. OŠ Idrija, PŠ Zavratec, Rovte 45. OŠ Ivana Kavčiča Izlake, 
Izlake 

46. OŠ Ivanjkovci, Ivanjkovci 47. OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, 
Jurovski Dol 

48. OŠ Janka Kersnika Brdo, 
Lukovica pri 
Domžalah 

49. OŠ Janka Kersnika Brdo, PŠ 
Krašnja, Lukovica pri 
Domžalah 

50. OŠ Jurija Dalmatina Krško, 
Krško 

51. OŠ Jurija Vege, Moravče 

52. OŠ Kidričevo, Kidričevo 53. OŠ Koprivnica, Koprivnica 54. OŠ Koseze, Ljubljana 

55. OŠ Križevci, Križevci 56. OŠ Leskovec pri Krškem, 
Leskovec pri Krškem 

57. OŠ Ljudski vrt Ptuj, Ptuj 

http://www.os-brezno.si/
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjA6cu9ir3IAhWLhywKHSKMB48&url=http%3A%2F%2Fwww.os-vipava.si%2F&usg=AFQjCNHpHtgkwYNngDuMk9djnCyT8QXJgA&sig2=9fenI7wSxj5DGNvQ_zTxnA&bvm=bv.104819420,d.bGg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjA6cu9ir3IAhWLhywKHSKMB48&url=http%3A%2F%2Fwww.os-vipava.si%2F&usg=AFQjCNHpHtgkwYNngDuMk9djnCyT8QXJgA&sig2=9fenI7wSxj5DGNvQ_zTxnA&bvm=bv.104819420,d.bGg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjA6cu9ir3IAhWLhywKHSKMB48&url=http%3A%2F%2Fwww.os-vipava.si%2F&usg=AFQjCNHpHtgkwYNngDuMk9djnCyT8QXJgA&sig2=9fenI7wSxj5DGNvQ_zTxnA&bvm=bv.104819420,d.bGg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjA6cu9ir3IAhWLhywKHSKMB48&url=http%3A%2F%2Fwww.os-vipava.si%2F&usg=AFQjCNHpHtgkwYNngDuMk9djnCyT8QXJgA&sig2=9fenI7wSxj5DGNvQ_zTxnA&bvm=bv.104819420,d.bGg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBoQFjAAahUKEwjRyPjwtLrIAhUBPSwKHUidBHg&url=http%3A%2F%2Fwww.osik.si%2F&usg=AFQjCNFnrhlBrLlHl-7Mz4sDG5zP-ZFMZg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjT_6nSiL3IAhXEkCwKHZASAo8&url=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F~osljjk1s%2F&usg=AFQjCNGteY_LkOPqpySGxowD1wCk113Glw&sig2=b4H4XVW8gGBj5UzFRWFtEg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjT_6nSiL3IAhXEkCwKHZASAo8&url=http%3A%2F%2Fwww2.arnes.si%2F~osljjk1s%2F&usg=AFQjCNGteY_LkOPqpySGxowD1wCk113Glw&sig2=b4H4XVW8gGBj5UzFRWFtEg
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58. OŠ Log - Dragomer, 
Dragomer, Brezovica pri 
Ljubljani 

59. OŠ Loka Črnomelj, Črnomelj 60. OŠ Lovrenc na Pohorju, 
Lovrenc na Pohorju 

61. OŠ Jožeta Krajca Rakek, 
Rakek 

62. OŠ Majšperk, Majšperk 63. JZ OŠ Marjana Nemca 
Radeče, Radeče 

64. OŠ Martina Krpana, Ljubljana 65. OŠ Matije Valjavca Preddvor, 
Preddvor 

66. OŠ Metlika, Metlika 

67. OŠ Milana Majcna Šentjanž, 
Šentjanž 

68. OŠ Mirna, Mirna 69. OŠ Mirna Peč, Mirna Peč 

70. OŠ Muta, Muta 71. OŠ Nove Fužine, Ljubljana 72. OŠ Odranci, Odranci 

73. OŠ Ormož, Ormož 74. OŠ Otočec, Otočec 75. OŠ Petrovče, Petrovče 

76. OŠ Pohorskega bataljona 
Oplotnica, Oplotnica 

77. OŠ Preserje, Preserje 78. OŠ Primoža Trubarja 
Laško, Laško 

79. OŠ Primoža Trubarja Laško, 
PŠ Rečica 

80. OŠ Primoža Trubarja Velike 
Lašče, Velike Lašče 

81. OŠ Primoža Trubarja 
Velike Lašče, PŠ Rob, Rob 

82. OŠ Primoža Trubarja Velike 

Lašče, PŠ Turjak, Turjak 

83. DOŠ Prosenjakovci, 

Prosenjakovci 

84. OŠ Radlje ob Dravi, 

Radlje ob Dravi 

85. OŠ Rodica, Domžale 86. OŠ Rovte, Rovte 87. OŠ Rudija Mahniča-
Brkinca Pregarje, Obrov 

88. OŠ Sečovlje, Sečovlje 89. OŠ Selnica ob Dravi, Selnica 
ob Dravi 

90. OŠ Selnica ob Dravi, PŠ 
Gradišče na Kozjaku, 
Ožbalt 

91. OŠ Simona Jenka Kranj, Kranj 92. OŠ Simona Jenka Smlednik, 
Smlednik 

93. OŠ Srečka Kosovela 
Sežana, Sežana 

94. OŠ Stročja vas, Ljutomer 95. OŠ Stopiče, PŠ Podgrad, 
Novo mesto 

96. OŠ Šenčur, PŠ Voklo, 
Šenčur 

97. OŠ Šentjernej, Šentjernej 98. OŠ Škofja Loka – Mesto, 
Škofja Loka  

99. OŠ Šmarje pri Jelšah, PŠ 
Sveti Štefan, Sveti Štefan 

100. OŠ Šmarjeta, Šmarjeta 101. OŠ Šmartno v Tuhinju, 
Laze v Tuhinju 

102. OŠ Šmihel, Novo mesto 

103. OŠ Šmihel, PŠ Bična vas, 
Novo mesto 

104. OŠ Tabor Logatec, Logatec 105. OŠ Toneta Okrogarja 
Zagorje ob Savi, 
Zagorje ob Savi 

106. OŠ Trebnje, Trebnje 107. OŠ Trebnje, PŠ Dobrnič, 
Dobrnič 

108. OŠ Trebnje, PŠ Dolenja 
Nemška vas, Trebnje 

109. OŠ Trebnje, PŠ 
Šentlovrenc, Šentlovrenc 

110. OŠ Trzin, Trzin 111. OŠ Tržič, Tržič 

112. OŠ Tržič, PŠ Lom, Tržič 113. OŠ Tržič, PŠ Podljubelj, 
Tržič 

114. OŠ Tržišče, Tržišče 

115. OŠ Vavta vas, Vavta vas 116. OŠ Velika Nedelja, PŠ 
Podgorci, Podgorci 

117. OŠ Veliki Gaber, Veliki 
Gaber 

118. OŠ Veržej, Veržej 119. OŠ Videm, Videm pri Ptuju 120. OŠ Vinica, Vinica 

121. OŠ Vitanje, Vitanje 122. OŠ Vodmat, Ljubljana 123. OŠ Vojnik, Vojnik 

124. OŠ Vransko - Tabor, 
Vransko  

125. OŠ Zalog, Ljubljana 126. OŠ Žetale, Žetale 

127. OŠ Žirovnica, Žirovnica 128. OŠ Žužemberk, PŠ Šmihel, 
Žužemberk 

129. OŠ XIV. divizije Senovo, 
Senovo 

130. I. OŠ Žalec, Žalec 131. I. OŠ Žalec, PŠ Ponikva, 
Žalec 

132. VIZ II. Osnovna šola 
Rogaška Slatina, PŠ 
Kostrivnica, Rogaška 
Slatina 

133. OŠ II Murska Sobota, 
Murska Sobota 

134. OŠ II Murska Sobota, PŠ 
Krog, Murska Sobota 

135. II. OŠ Celje, Celje 

http://osmmsentjanz.splet.arnes.si/
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjJoMGRib3IAhXH2CwKHa08BHw&url=http%3A%2F%2Fwww.osoplotnica.si%2F&usg=AFQjCNGLzvHZ49DPlNE432o088uONG9g9g&sig2=-f9_HeR34WToUPl66rhDrg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwjJoMGRib3IAhXH2CwKHa08BHw&url=http%3A%2F%2Fwww.osoplotnica.si%2F&usg=AFQjCNGLzvHZ49DPlNE432o088uONG9g9g&sig2=-f9_HeR34WToUPl66rhDrg
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwi2pdyuqcfIAhWCEHIKHUF2DDw&url=http%3A%2F%2Fwww.os-pregarje.si%2F&usg=AFQjCNFNVK-169IVt5pD3hlYc7GdRL3Vtg&sig2=-IwC0CDYJUcFxuOfRdNf6w&bvm=bv.105039540,d.bGQ
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwi2pdyuqcfIAhWCEHIKHUF2DDw&url=http%3A%2F%2Fwww.os-pregarje.si%2F&usg=AFQjCNFNVK-169IVt5pD3hlYc7GdRL3Vtg&sig2=-IwC0CDYJUcFxuOfRdNf6w&bvm=bv.105039540,d.bGQ
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwifltH09b_IAhWBfywKHTIcB3k&url=http%3A%2F%2Fwww.os-smarje.si%2F&usg=AFQjCNGY5-6E8fyJvm72mmgPF4Uiw2lWjA
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAAahUKEwiqiPCb9r_IAhUGlSwKHVWbAI0&url=http%3A%2F%2Fwww.ossmartno-tuhinj.si%2F&usg=AFQjCNESJri045Onw2iDDfr3myr35YmLdg&bvm=bv.104819420,d.bGg
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136. 2. OŠ Slovenska Bistrica, 
Slovenska Bistrica 

137. OŠ 8 talcev Logatec, 
Logatec 

 

 

 

 

8.4.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 

Podatke smo zbirali s spletnim vprašalnikom, ki je bil objavljen na spletnem naslovu 

https://www.1ka.si/a/72831. Povezava do vprašalnika je bila učiteljem posredovana preko 

elektronske pošte osebno ali preko ravnateljev oz. vodij podružničnih šol. Pri vzorčenju smo si 

pomagali tudi z metodo »snežne kepe«. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo od 26. 9. 2015 do 

15. 11. 2015. 

 

 

 

8.4.3 MERSKI INSTRUMENT 

 

Podatke smo zbirali s spletnim vprašalnikom, ki je bil delno oblikovan s pomočjo vprašalnika, 

uporabljenega v mednarodni študiji (Kovač, & Tul, 2010), in podatkov iz članka V. Štemberger 

(2007). Vprašalnik je v prvem delu zajemal samoocenjevalno lestvico Likertovega tipa s 4 

stopnjami za ugotavljanje kompetentnosti razrednih učiteljev za poučevanje športa. V drugem delu 

pa so se ugotavljali podatki o stanju izvedbe športa glede na nekatere dejavnike/kazalce kakovosti 

predmeta. Vprašalnik je v prvem delu obsegal samoocenjevalno lestvico z navedenimi 36-imi 

kompetencami za poučevanje ŠPO, drugi del vprašalnika pa je imel 17 vprašanj (nekatera z več 

podvprašanji) zaprtega in odprtega tipa. 

Vprašalnik je bil anonimen, učitelji so vnesli le potrebne podatke za opis strukture vzorca. 

Objektivnost vprašalnika smo dosegli z vprašanji, ki so v večini zaprtega (izbirnega) tipa oz. z 

ocenjevalnimi lestvicami. Prav tako na anketirance ni vplival raziskovalec, saj so anketiranci na 

vprašanja odgovarjali elektronsko.  

Zanesljivost vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom alfa. Ta znaša 0,944. To 

pomeni, da lahko zanesljivost uporabljenega vprašalnika označimo kot odlično. Izračun koeficienta 

je dostopen na priloženi zgoščenki. 

 
 

 

8.4.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Podatke, pridobljene na osnovi spletnega vprašalnika, smo analizirali z računalniškim programom 

SPSS 21.0.  

 

Za obdelavo podatkov smo uporabili naslednje statistične metode: 

 deskriptivno statistiko (frekvenčna porazdelitev: absolutne, relativne in kumulativne 

frekvence; aritmetična sredina, modus, najnižja in najvišja vrednost, standardni odklon), 

https://www.1ka.si/a/72831
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 Levenov F preizkus za testiranje homogenosti varianc, 

 analizo variance (ANOVA) za preverjanje hipotez o razlikah aritmetičnih sredin (za 

ugotavljanje razlik med skupinami), 

 Tamhaneov Post Hoc preizkus za preverjanje razlik med pari pri nehomogenih variancah,  

 Tukeyev Post Hoc preizkus za primerjanje povprečja med pari pri homogenih variancah, 

 T-preizkus za neodvisne vzorce – za ugotavljanje razlik med dvema skupinama (preverjanje 

enakosti dveh povprečij),  

 2 preizkus za ugotavljanje povezanosti dveh nominalnih spremenljivk,  

 Kullbackov preizkus – kadar pogoji za 2 preizkus niso bili izpolnjeni. 

 

Podatke, spremenljivke in merske lestvice smo morali pri preverjanju nekaterih hipotez preurediti 

(rekodirati) tako, da nam je bila statistična obdelava čim bolj olajšana. 

 

Pri predstavitvi rezultatov smo uporabili tudi univariatno statistiko. Vsi rezultati so zaradi boljše 

preglednosti in razumevanja predstavljeni s tabelami, nekateri pa so ponazorjeni tudi grafično. Pri 

preverjanju statistične pomembnosti razlik smo upoštevali stopnjo tveganja 0,05. 

 

 

 

8.4.5 VZOREC SPREMENLJIVK 
 

Vzorec spremenljivk temelji na seznamu kompetenc za kakovostno poučevanje predmeta šport. 

Poleg teh spremenljivke prestavljajo še nekateri dejavniki/kazalci kakovostnega poučevanja 

predmeta šport in načini pridobivanja kompetenc za njegovo poučevanje. Vključeni so tudi podatki 

o učiteljih. Celoten vprašalnik sestavlja 84 spremenljivk. 

 

Za preverjanje hipotez pa smo uporabili naslednje spremenljivke: 

– podatki o učiteljih: delovna doba in stopnja izobrazbe (2 neodvisni spremenljivki), 

– kompetence za kakovostno poučevanje ŠPO (36 spremenljivk), 

– kazalec kakovosti »odnos do poučevanja predmeta« (6 spremenljivk), 

– kazalec kakovosti »sodelovanje s starši« (1 spremenljivka), 

– kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta« (27 spremenljivk). 
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8.5 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 
 

8.5.1 OSNOVNI REZULTATI 
 

Tabela 14: Mnenje učiteljev o lastni usposobljenosti za kakovostno poučevanje ŠPO po posameznih kompetencah 

KOMPETENCE ZA POUČEVANJE PREDMETA ŠPORT 

1 – sploh nisem  
usposobljen(a) 

2 – nisem dovolj  
usposobljen(a) 

3 – sem  
usposobljen(a) 

4 – sem zelo  
usposobljen(a) 

SKUPAJ 

Število f (%) Število f (%) Število f (%) Število f (%) Število f (%) 

K 1 *: Razumevanje pomena športa oz. gibanja za zdravje 
in kvaliteto življenja posameznika. 

0 0 1 0,4 99 43,2 129 56,3 229 100,0 

K 2: Poznavanje in razumevanje anatomsko-funkcionalnih 
in fizioloških vplivov športa na telo in telesno zdravje. 

0 0 46 20,2 140 61,4 42 18,4 228 100,0 

K 3: Poznavanje in razumevanje osnovnih biomehanskih 
zakonitosti gibanja. 

3 1,3 89 38,9 120 52,4 17 7,4 229 100,0 

K 4: Poznavanje in razumevanje psiholoških vplivov športa. 0 0 32 14,0 137 59,8 60 26,2 229 100,0 

K 5: Poznavanje in razumevanje socialnih, kognitivnih, 
osebnostnih, motivacijskih, moralnih in drugih vplivov oz. 
vidikov športa. 

0 0 24 10,5 137 59,8 68 29,7 229 100,0 

K 6: Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok. 0 0 12 5,2 148 64,6 69 30,1 229 100,0 

K 7: Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik 
in potreb učencev ter prepoznavanje učnih zmožnosti in 
težav pri predmetu šport. 

1 0,4 21 9,1 158 68,7 50 21,7 230 100,0 

K 8: Poznavanje učnega načrta za šport. 0 0 4 1,7 95 41,5 130 56,8 229 100,0 

K 9: Usposobljenost za učinkovito načrtovanje pouka 
predmeta šport (izdelava letnega delovnega načrta, letne 
priprave, tematske priprave, učne priprave). 

0 0 9 4,0 124 54,9 93 41,2 226 100,0 

K 10: Poznavanje in uporaba različnih virov informacij za 
načrtovanje pouka športa (spletne strani, strokovna 
literatura, članki …). 

0 0 29 12,7 122 53,5 77 33,8 228 100,0 
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K 11: Usposobljenost za načrtovanje obremenitve učencev 
v športno-vzgojnem procesu pri različnih vsebinah in na 
različnih razvojnih ravneh. 

1 0,4 58 25,4 138 60,5 31 13,6 228 100,0 

K 12: Usposobljenost za uporabo različnih učnih metod in 
oblik pri različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh 
pri predmetu šport. 

0 0 22 9,7 147 64,8 58 25,6 227 100,0 

K 13: Usposobljenost za pripravo didaktičnih gradiv 
(plakatov, didaktičnih kartonov, učnih lističev …) pri 
predmetu šport. 

0 0 36 15,9 141 62,1 50 22,0 227 100,0 

K 14: Usposobljenost za uporabo različnih učil (plakatov, 
kinogramov, didaktičnih kartonov, video posnetkov …) pri 
različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh pri 
predmetu šport. 

2 0,9 65 28,8 126 55,8 33 14,6 226 100,0 

K 15: Usposobljenost za poučevanje s pomočjo sodobnih 
učnih tehnologij (video kamera, računalnik, digitalni 
fotoaparat …) pri predmetu šport. 

5 2,2 75 32,9 105 46,1 43 18,9 228 100,0 

K 16: Poznavanje metodičnih postopkov pri poučevanju 
posameznih športnih prvin (gibalnih znanj), ki so v učnem 
načrtu za šport, v vseh etapah učnega procesa 
(posredovanje novih učnih vsebin, utrjevanje, preverjanje). 

0 0 20 8,8 152 66,7 56 24,6 228 100,0 

K 17: Usposobljenost za učinkovito posredovanje 
teoretičnih vsebin predmeta šport pri različnih vsebinah in 
na različnih razvojnih ravneh. 

1 0,4 39 17,1 153 67,1 35 15,4 228 100,0 

K 18: Usposobljenost za prikaz (demonstracijo) 
posameznih športnih prvin, ki so v učnem načrtu za šport. 

2 0,9 48 21,2 142 62,8 34 15,0 226 100,0 

K 19: Usposobljenost za ocenjevanje gibalnih znanj 
(izdelava nalog, meril in opisnikov) pri predmetu šport. 

0 0 36 15,9 139 61,5 51 22,6 226 100,0 

K 20: Usposobljenost za ocenjevanje teoretičnih znanj 
(izdelava nalog, meril in opisnikov) pri predmetu šport. 

0 0 57 25,3 125 55,6 43 19,1 225 100,0 

K 21: Usposobljenost za pedagoško vodenje razreda pri 
športno-vzgojnem procesu (obvladovanje discipline, 
konfliktov, spoštovanje različnosti, etičnosti …). 

0 0 3 1,3 113 50,2 109 48,4 225 100,0 

K 22: Usposobljenost za organizacijo in vodenje športno-
vzgojnega procesa (tekoč potek učne ure, priprave orodij 
in pripomočkov, ustrezna gostota gibalnih dejavnosti, 
ustrezna navodila učencem …). 

0 0 5 2,2 104 46,0 117 51,8 226 100,0 
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K 23: Usposobljenost za posebne pedagoške pristope (delo 
z otroki s posebnimi potrebami, vključenimi v običajne šole, 
nadarjenimi za šport, delo z nemirnimi, vedenjsko 
problematičnimi in zdravstveno ogroženimi …) pri športno-
vzgojnem procesu. 

9 3,9 81 35,5 105 46,1 33 14,5 228 100,0 

K 24: Upoštevanje principov vključevanja, individualizacije 
in diferenciacije pri poučevanju športa. 

2 0,9 28 12,3 147 64,5 51 22,4 228 100,0 

K 25: Poznavanje dejavnikov varne vadbe in 
usposobljenost zagotavljanja varnosti pri pouku športa. 

1 0,4 10 4,4 140 61,4 77 33,8 228 100,0 

K 26: Usposobljenost za nudenje prve pomoči učencem. 5 2,2 90 39,5 111 48,7 22 9,6 228 100,0 

K 27: Usposobljenost za medpredmetno povezovanje 
športa z drugimi predmeti. 

2 0,9 6 2,6 130 57,3 89 39,2 227 100,0 

K 28: Usposobljenost za oblikovanje in podajanje povratnih 
informacij (npr. ovrednotenje gibalnega razvoja, 
obrazložitev ocene, svetovanje otrokom in staršem) pri 
predmetu šport. 

2 0,9 23 10,1 141 62,1 61 26,9 227 100,0 

K 29: Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo športnih 
dni. 

1 0,4 11 4,8 119 52,2 97 42,5 228 100,0 

K 30: Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo šole v 
naravi. 

15 6,7 42 18,7 107 47,6 61 27,1 225 100,0 

K 31: Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo šolskih 
športnih tekmovanj. 

10 4,4 105 46,3 92 40,5 20 8,8 227 100,0 

K 32: Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo 
ter interpretacijo meritev za športno-vzgojni karton. 

6 2,6 61 26,8 114 50,0 47 20,6 228 100,0 

K 33: Usposobljenost za organizacijo in vodenje dodatnega 
programa, ki ga šola lahko ponudi, za učence pa ni 
obvezen (Zlati sonček, Krpan …).    

7 3,1 34 14,9 115 50,4 72 31,6 228 100,0 

K 34: Poznavanje in preprečevanje telesnih poškodb ter 
zdravstvenih težav, povezanih z delom učitelja, ki poučuje 
šport.    

3 1,3 59 25,9 135 59,2 31 13,6 228 100,0 

K 35: Zavedanje pomena strokovnega izpopolnjevanja za 
kvalitetno poučevanje športa. 

1 0,4 9 4,0 126 55,5 91 40,1 227 100,0 
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K 36: Usposobljenost za vrednotenje lastnega pedagoškega 
dela pri predmetu šport. 

1 0,4 16 7,0 144 63,2 67 29,4 228 100,0 

* Zaporedne številke kompetenc so ključ za njihovo označevanje v vseh nadaljnjih grafičnih in tabelaričnih predstavitvah ter 
interpretaciji rezultatov raziskave. 
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Tabela 15: Mnenje učiteljev o lastni usposobljenosti za kakovostno poučevanje ŠPO po 
posameznih kompetencah (opisna statistika) 

KOMPETENCE ZA 
POUČEVANJE 

PREDMETA ŠPORT 
Število 

Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

K 1 229 2 4 3,56 0,506 

K 2 228 2 4 2,98 0,622 

K 3 229 1 4 2,66 0,633 

K 4 229 2 4 3,12 0,623 

K 5 229 2 4 3,19 0,605 

K 6 229 2 4 3,25 0,541 

K 7 230 1 4 3,12 0,56 

K 8 229 2 4 3,55 0,533 

K 9 226 2 4 3,37 0,561 

K 10 228 2 4 3,21 0,65 

K 11 228 1 4 2,87 0,627 

K 12 227 2 4 3,16 0,573 

K 13 227 2 4 3,06 0,614 

K 14 226 1 4 2,84 0,668 

K 15 228 1 4 2,82 0,758 

K 16 228 2 4 3,16 0,557 

K 17 228 1 4 2,97 0,586 

K 18 226 1 4 2,92 0,627 

K 19 226 2 4 3,07 0,618 

K 20 225 2 4 2,94 0,665 

K 21 225 2 4 3,47 0,526 

K 22 226 2 4 3,50 0,544 

K 23 228 1 4 2,71 0,759 

K 24 228 1 4 3,08 0,613 

K 25 228 1 4 3,29 0,565 

K 26 228 1 4 2,66 0,681 

K 27 227 1 4 3,35 0,578 

K 28 227 1 4 3,15 0,62 

K 29 228 1 4 3,37 0,598 

K 30 225 1 4 2,95 0,852 

K 31 227 1 4 2,54 0,718 

K 32 228 1 4 2,89 0,754 

K 33 228 1 4 3,11 0,761 
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K 34 228 1 4 2,85 0,653 

K 35 227 1 4 3,35 0,579 

K 36 228 1 4 3,21 0,58 

 

 
 

 
Graf 1: Po velikosti urejene aritmetične sredine ocen kompetentnosti učiteljev za 

kakovostno poučevanje ŠPO 

 
Učitelji so pri vsaki od navedenih kompetenc z ocenami od 1 do 4 ovrednotili lastno usposobljenost 

za kakovostno poučevanje predmeta šport. Ocena 1 pomeni, da za kompetenco sploh niso 

usposobljeni, ocena 2: niso dovolj usposobljeni, ocena 3: so usposobljeni in ocena 4: so zelo 

usposobljeni. 

 

Iz grafa (Graf 1) je jasno razvidno, da razredni učitelji v povprečju svojo usposobljenost za 

poučevanje ŠPO ocenjujejo kar visoko. Kar 22 kompetenc od 36 (61,1 % kompetenc) ima 

povprečno oceno nad 3,0.  

 

Najvišjo usposobljenost učitelji v povprečju ocenjujejo pri K1 (razumevanje pomena športa oz. 

gibanja za zdravje in kvaliteto življenja posameznika (ocena 3,56)), K8 (poznavanje učnega načrta 

(ocena 3,55)), K22 (usposobljenost za organizacijo in vodenje športno-vzgojnega procesa (ocena 
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3,50)) in K21 (usposobljenost za pedagoško vodenje razreda pri športno-vzgojnem procesu (ocena 

3,47)). 

 

Učitelji se čutijo najbolj usposobljene pri K1. Razveseljivo je, da se učitelji zavedajo pomena 

ukvarjanja s športom in daljnoročnih ciljev ŠPO. Za kvaliteto športno-vzgojnega procesa je nujno 

tudi poznavanje učnega načrta. Podatki kažejo, da so učitelji z njim precej dobro seznanjeni. Zelo 

visoko učitelji ocenjujejo tudi svojo usposobljenost za ustrezno in tekoče vodenje procesa ŠPO. 

Menimo, da so se glede na nekatere vidike organizacije in vodenja nekoliko precenili. 

 

Z višjo povprečno oceno (nad 3,0) pa so učitelji ocenili še naslednje kompetence (padajoči vrstni 

red): 

– K29: Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo športnih dni (ocena 3,37). 

– K9: Usposobljenost za učinkovito načrtovanje pouka predmeta šport (ocena 3,37). 

– K35: Zavedanje pomena strokovnega izpopolnjevanja za kvalitetno poučevanje športa 

(ocena 3,35). 

– K27: Usposobljenost za medpredmetno povezovanje športa z drugimi predmeti (ocena 

3,35). 

– K25: Poznavanje dejavnikov varne vadbe in usposobljenost zagotavljanja varnosti pri pouku 

športa (ocena 3,29). 

– K6: Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok (ocena 3,25). 

– K36: Usposobljenost za vrednotenje lastnega pedagoškega dela pri predmetu šport (ocena 

3,21). 

– K10: Poznavanje in uporaba različnih virov informacij za načrtovanje pouka športa (ocena 

3,21). 

– K5: Poznavanje in razumevanje socialnih, kognitivnih, osebnostnih, motivacijskih, moralnih 

in drugih vplivov oz. vidikov športa (ocena 3,19). 

– K16: Poznavanje metodičnih postopkov pri poučevanju posameznih športnih prvin – 

gibalnih znanj, ki so v učnem načrtu za šport, v vseh etapah učnega procesa (posredovanje 

novih učnih vsebin, utrjevanje, preverjanje (ocena 3,16)). 

– K12: Usposobljenost za uporabo različnih učnih metod in oblik pri različnih vsebinah in na 

različnih razvojnih ravneh pri predmetu šport (ocena 3,16). 

– K28: Usposobljenost za oblikovanje in podajanje povratnih informacij (npr. ovrednotenje 

gibalnega razvoja, obrazložitev ocene, svetovanje otrokom in staršem) pri predmetu šport 

(ocena 3,15). 

– K7: Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, razlik in potreb učencev ter 

prepoznavanje učnih zmožnosti in težav pri predmetu šport (ocena 3,12). 

– K4: Poznavanje in razumevanje psiholoških vplivov športa (ocena 3,12). 

– K33: Usposobljenost za organizacijo in vodenje dodatnega programa, ki ga šola lahko 

ponudi, za učence pa ni obvezen (Zlati sonček, Krpan … (ocena 3,11)).    

– K24: Upoštevanje principov vključevanja, individualizacije in diferenciacije pri predmetu 

šport (ocena 3,08). 

– K19: Usposobljenost za ocenjevanje gibalnih znanj pri predmetu šport (ocena 3,07). 

– K13: Usposobljenost za pripravo didaktičnih gradiv pri predmetu šport (ocena 3,06). 
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Na drugi strani pa učitelji v povprečju najslabše ocenjujejo svojo usposobljenost pri naslednjih 

kompetencah: K31 (usposobljenost  za organizacijo in izvedbo šolskih športnih tekmovanj – ocena 

2,54), K3 (poznavanje in razumevanje osnovnih biomehanskih zakonitosti gibanja (ocena 2,66)), 

K26 (usposobljenost za nudenje prve pomoči učencem (ocena 2,66)) in K23 (usposobljenost za 

posebne pedagoške pristope pri športno-vzgojnem procesu (ocena 2,71)). 

 

Učitelji se čutijo najmanj usposobljene pri K31, kar je razumljivo, saj je na mnogih šolah, poleg 

testiranja za ŠVK, izvedba šolskih športnih tekmovanj domena športnih pedagogov. 

Nižjo povprečno oceno je K3 poleg resnično pomanjkljivega znanja na tem področju dobila 

zagotovo tudi zaradi tega, ker učitelji ne poznajo pomena izraza biomehansko. Poleg tega pa se 

učitelji v večini osredotočajo predvsem na didaktični in sprostitveni vidik ŠPO. Pistotnik (2011) pa 

meni, da mora učitelj poleg vseh drugih znanj, potrebnih za poučevanje športne vzgoje, dobro 

poznati tudi druge zdravstvene discipline v športu, kot so biomehanika (nauk o mehanskih procesih 

v organizmu oz. delovanju telesnih struktur), anatomija (nauk o zgradbi telesa), fiziologija (veda o 

procesih, ki potekajo v telesu).  

Nudenje prve pomoči pa je ena tistih vsebin, ki se zelo hitro pozabi, saj se ne uporablja redno. 

Vsak učitelj si želi, da bi bilo prvo pomoč treba uporabiti čim manjkrat, še posebej pri težjih 

poškodbah. Veliko pa je tudi v preventivi (zagotavljanje varnosti), kar učitelji vključujejo tudi v 

svoje priprave na učno uro. 

Učitelji poučujejo zelo veliko učencev, ki so v različnih pogledih posebni in izstopajo iz povprečja. 

Pravzaprav učitelji ugotavljajo, da je takih učencev (učencev z različnimi težavami in potrebami) 

vsako leto več. Zato nas ne presenečajo skrb učiteljev in pomisleki o lastni usposobljenosti za 

uspešno vodenje skupine učencev ter za zagotavljanje potreb teh učencev. 

 

Nižjo, vendar kljub temu še precej visoko povprečno oceno (pod 3,0) pa so učitelji dodelili še 

naslednjim kompetencam (naraščajoči vrstni red): 

– K15: Usposobljenost za poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij pri predmetu 

šport (ocena 2,82). 

– K14: Usposobljenost za uporabo različnih učil pri različnih vsebinah in na različnih razvojnih 

ravneh pri predmetu šport (ocena 2,84). 

– K34: Poznavanje in preprečevanje telesnih poškodb ter zdravstvenih težav, povezanih z 

delom učitelja, ki poučuje šport (ocena 2,85). 

– K11: Usposobljenost za načrtovanje obremenitve učencev v športno-vzgojnem procesu pri 

različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh (ocena 2,87). 

– K32: Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo ter interpretacijo meritev za 

športno-vzgojni karton (ocena 2,89). 

– K18: Usposobljenost za prikaz (demonstracijo) posameznih športnih prvin, ki so v učnem 

načrtu (ocena 2,92). 

– K20: Usposobljenost za ocenjevanje teoretičnih znanj pri predmetu šport (ocena 2,94). 

– K30: Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo šole v naravi (ocena 2,95). 

– K17: Usposobljenost za učinkovito posredovanje teoretičnih vsebin predmeta šport pri 

različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh (ocena 2,97). 
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– K2: Poznavanje in razumevanje anatomsko-funkcionalnih in fizioloških vplivov športa na 

telo in telesno zdravje (ocena 2,98). 

 

 

Če naše rezultate primerjamo s podobnimi raziskavami, ugotovimo, da ni bistvenih razlik v 

kompetencah, ki so ocenjene z najvišjimi oz. najnižjimi povprečnimi ocenami. 

 

Glede na delež kompetenc, kjer učitelji v povprečju ocenjujejo, da so dobro usposobljeni 

(povprečna ocena nad 3,0), se rezultati I. Stopar (2007) zelo razlikujejo od naših. Pri 10-ih od 29-

ih kompetenc (34,5 % kompetenc) učitelji menijo, da so zanje dobro usposobljeni, kar je skoraj za 

polovico manjši delež kot pri naši raziskavi (61,1 %). 

Tudi delež kompetenc, ki jih učitelji ocenjujejo z najnižjimi ocenami (do 2,8), je precej drugačen. 

Najnižje povprečne ocene (Stopar, 2007) so učitelji pripisali 10-im kompetencam (34,5 % vseh 

kompetenc), medtem ko so v naši raziskavi učitelji s tako nizkimi ocenami ocenili zgolj 4 

kompetence (11,1 % kompetenc). 

Razloge za take razlike lahko iščemo v različnih interpretacijah. Lahko sklepamo, da so učitelji v 

teh letih postali bolj usposobljeni, lahko se je izboljšala kvaliteta dodiplomskega izobraževanja, 

lahko se učitelji bolj zavedajo pomena kvalitetnega športno-vzgojnega procesa in si tako bolj 

prizadevajo priti do novih znanj, lahko so se izboljšali pogoji za poučevanje ŠPO. Obstaja pa tudi 

možnost, da so učitelji, ki so sodelovali v naši raziskavi, veliko manj samokritični. 

 

Ko pa pogledamo posamezne kompetence, ugotovimo, da šibka in močna področja učiteljev za 

poučevanje ŠPO v bistvu ostajajo enaka. Stoparjeva (2007) je tako v svoji raziskavi prišla do 

precej podobnih ugotovitev.  

Najnižjo usposobljenost so učitelji navedli pri naslednjih kompetencah (naraščajoči vrstni red):  

– Usposobljenost za delo z učenci s posebnimi potrebami pri športno-vzgojnem procesu 

(ocena 2,15).  

– Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo šolskih športnih tekmovanj (ocena 

2,31).  

– Usposobljenost za vključevanje zdravstveno opravičenih učencev pri pouku (ocena 2,44).  

– Usposobljenost za nudenje prve pomoči pri poškodbah učencev (ocena 2,52). 

– Usposobljenost za poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij (video kamera, 

računalnik, digitalni fotoaparat … (ocena 2,64)).  

– Poznavanje in preprečevanje telesnih poškodb (zvinov, zlomov …) in zdravstvenih težav 

(slabšanje vida, sluha …) povezanih z delom učitelja športne vzgoje (ocena 2,66).  

– Poznavanje anatomije in fiziologije otrok (ocena 2,73).  

– Usposobljenost za ocenjevanje gibalnih znanj (izdelava nalog, meril in opisnikov) in 

oblikovanje povratnih informacij (ocena, svetovanje učencem in staršem) (ocena 2,74)). 

– Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo športno-vzgojnega kartona (ocena 

2,75). 

– Usposobljenost za ocenjevanje teoretičnih znanj (izdelava nalog, meril in opisnikov) in 

oblikovanje povratnih informacij (ocena, svetovanje učencem in staršem) (ocena 2,75). 
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Z najvišjo povprečno oceno (nad 3,0) pa so učitelji ocenili svojo usposobljenost pri naslednjih 

kompetencah (padajoči vrstni red) (Stopar, 2007): 

– Poznavanje uradnega učnega načrta za športno vzgojo (ocena 3,50).  

– Usposobljenost za načrtovanje pouka (izdelava letnega delovnega načrta, letne priprave, 

tematske priprave, učne priprave za športno vzgojo); ocena 3,33.  

– Usposobljenost za medpredmetno povezovanje športne vzgoje z drugimi predmeti (ocena 

3,29).  

– Poznavanje dejavnikov varne vadbe pri športno-vzgojnem procesu (ocena 3,18).  

– Usposobljenost za vodenje rednega pouka (posredovanje novih vsebin, utrjevanje, 

preverjanje znanja) na različnih razvojnih ravneh (ocena 3,18).  

– Usposobljenost za uporabo različnih učnih metod in učnih oblik pri različnih vsebinah in na 

različnih razvojnih ravneh (ocena 3,15).  

– Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo dejavnosti, kot so športni dan in šola 

v naravi (ocena 3,14). 

– Usposobljenost za reševanje različnih konfliktnih situacij pri pouku (ocena 3,13).  

– Poznavanje in uporaba različnih virov informacij (spletne strani, literatura, članki …) za 

načrtovanje pouka (ocena 3,13).  

– Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok (ocena 3,10). 

 

Izboljšala se je predvsem ocena usposobljenosti za ocenjevanje gibalnih znanj, medtem ko se je 

ocena usposobljenosti za vodenje šole v naravi poslabšala. 

 

V raziskavi avtorica (Stopar, 2007) navaja, da so se razlike med doseženo in zaželeno 

usposobljenostjo razrednih učiteljev pojavile pri vseh kompetencah s področja ŠPO. Iz dobljenih 

rezultatov je mogoče ugotoviti, da je dosežena usposobljenost vedno nižja od zaželene, kar 

omogoča sklep, da bi razredni učitelji želeli biti bolje usposobljeni za poučevanje športne vzgoje, 

kot so sedaj. 

Največji primanjkljaji so se takrat kazali v usposobljenosti pri delu z učenci s posebnimi potrebami 

in v nudenju prve pomoči pri poškodbah učencev.  

 

Tudi rezultati raziskave K. Pepevnik (2006) so potrdili, da imajo učitelji le malo znanja za ti dve 

področji. Avtorica je ugotovila, da ima le slaba četrtina vseh anketiranih učiteljev dovolj znanja o 

prilagojeni športni dejavnosti. 

 

Na področju kompetenc razrednih učiteljev je raziskavo delala tudi D. Skribe Dimec (2006). 

Ugotovila je, da so učitelji največji primanjkljaj čutili na področju naslednjih kompetenc:  

– Uporaba specialno-pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami (ocena 2,11). 

– Prilagajanje učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in kulturno 

različnost učencev (ocena 2,41). 

– Sodelovanje s starši (ocena 2,51). 

 

Zelo podobno raziskavo kot jo je izvedla Stoparjeva, pa so opravili tudi  V. Štemberger, T. Filipčič, 

G. Jelovčan, F. Krpač in J. Gregorc (2009). In tudi rezultatsko gledano med njima ni večjih razlik.  
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Kompetence, za katere se učitelji čutijo slabše usposobljeni, so praktično enake. Izmed 29-ih  

kompetenc razredni učitelji ocenjujejo, da so najmanj usposobljeni za delo z učenci s posebnimi 

potrebami pri športno-vzgojnem procesu (ocena 2,15). Ta rezultat se ujema tudi z rezultatom 

Analize pridobljenih in želenih kompetenc študijskega programa za učitelja razrednega pouka, 

izvedene na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Povprečna ocena te kompetence, izračunane na osnovi 

4-stopenjske ocenjevalne lestvice, je bila 2,11 (Skribe Dimec, 2006). Poleg te so učitelji slabše (s 

povprečno oceno pod 2,8) ocenili še devet kompetenc (usposobljenost za organizacijo, vodenje in 

evalvacijo šolskih športnih tekmovanj; vključevanje zdravstveno opravičenih učencev; nudenje 

prve pomoči učencem; poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij; preprečevanje telesnih 

poškodb in zdravstvenih težav učitelja; anatomija in fiziologija otrok; ocenjevanje gibalnih znanj; 

ocenjevanje teoretičnih znanj; organizacija, vodenje, evalvacija športno-vzgojnega kartona). 

Učitelji pa glede na to raziskavo prav tako ocenjujejo, da so dobro usposobljeni (ocena, višja od 

3,0) za 10 (34,5 %) od 29-ih kompetenc, pri čemer so najvišje ocenili kompetence, ki so vezane 

na področje načrtovanja, ter kompetence, ki so pomembne tudi pri poučevanju ostalih predmetov 

(telesni in gibalni razvoj otrok; uradni učni načrt za športno vzgojo; načrtovanje športno-vzgojnega 

procesa; uporaba različnih virov informacij pri načrtovanju; vodenje rednega pouka na različnih 

razvojnih ravneh; organizacija, vodenje, evalvacija dejavnosti kot športni dan, šola v naravi; 

uporaba različnih učnih metod in učnih oblik; medpredmetno povezovanje; dejavniki varne vadbe; 

reševanje konfliktnih situacij pri pouku). 

Hkrati pa avtorji Štemberger, Filipčič, Jelovčan, Krpač in Gregorc (2009) ugotavljajo, da so vse 

želene kompetence (razen ene) ocenjene s povprečno oceno več kot 3,5, povprečna vrednost 

želenih kompetenc pa je kar 3,77, kar kaže na zavedanje razrednih učiteljev o pomenu visoke 

kompetentnosti na obravnavanem področju.  

 

Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje ŠPO pa so bile predmet raziskave tudi avtorjev s 

Fakultete za šport (Jurak, Kovač, & Strel, 2004; Kovač, Strel, & Jurak, 2008), ki ugotavljajo, da 

morajo šola in učitelji več razmišljati tudi o učinkih svojega dela, saj razredni učitelji izjemno visoko 

ocenjujejo svoje kompetence za poučevanje ŠPO, sploh na področju načrtovanja, vodenja in 

organizacije športno-vzgojnega procesa, kar ni skladno z rezultati, ki so jih pridobili v drugih 

raziskavah, glede na slabše dosežke učencev na motoričnem področju pa tudi z vidika 

izpolnjevanja ciljev ŠPO. 

Analiza poučevanja posameznih vsebin in ocena razrednih učiteljev glede njihovih kompetenc za 

poučevanje je pokazala (Jurak, Kovač, & Strel, 2004), da imajo po njihovem mnenju največ znanja 

za poučevanje naravnih oblik gibanja in vsebin športnega programa Zlati sonček. Učiteljice menijo 

(Jurak, Kovač, & Strel, 2004), da ne potrebujejo dodatnih znanj za uspešnejše načrtovanje pouka, 

po drugi strani pa na prvo mesto med vsebinami, ki bi se jih rade udeležile v okviru svojega 

strokovnega izpopolnjevanja, navajajo načrtovanje pouka ŠPO. Analize (Jurak, Kovač, & Strel, 

2004) niso pokazale statistično značilnih povezav med stopnjo izobrazbe ali delovno dobo in 

ocenami kompetenc razrednih učiteljic za poučevanje posameznih vsebin ŠPO. Verjetno ima 

pomembnejšo vlogo pri tem osebna naklonjenost razredne učiteljice do vsebin ŠPO in tudi znanja, 

ki so jih pridobile v sistemu strokovnega izpopolnjevanja. 
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Očitno se stanje na omenjenih šibkejših področjih ni bistveno izboljšalo oz. učitelji svoja znanja ne 

obnavljajo dovolj pogosto. Področja ŠPO, kjer se učitelji čutijo manj usposobljene, v vseh teh letih 

ostajajo praktično enaka. Slabša usposobljenost kaže na to, da bi bilo potrebno tem vsebinam v 

času dodiplomskega izobraževanja in v programih stalnega strokovnega izpopolnjevanja in 

usposabljanja posvetiti še več pozornosti.  

Na drugi strani pa razredni učitelji v povprečju ocenjujejo, da so dobro ali zelo dobro usposobljeni 

kar pri 22-ih kompetencah. Kljub temu, da se strinjamo, da se je znanje učiteljev v tem času 

izboljšalo, se bojimo, da dejanska usposobljenost učiteljev ni tako zelo visoka, sploh če bi 

posamezne kompetence še bolj natančno razčlenili. Lahko da visoka ocena usposobljenosti izhaja 

tudi iz nerazumevanja kompetenc v smislu, da učitelji niso natančneje razmislili o pomenu 

posamezne kompetence, sploh pa ne, kaj dobra usposobljenost za določeno kompetenco pomeni v 

praksi. Lahko pa tudi pomeni, da določene metode, oblike, učne pripomočke ipd. pri svojem delu 

dejansko zelo malo uporabljajo ali pa sploh ne. Menimo, da bi veljalo premisliti tudi o 

izobraževanju na tistih področjih, na katerih se sicer učitelji v povprečju čutijo bolj usposobljene in 

tako pridobivati nove kompetence na vseh področjih ali pa osvežiti, obnoviti to, kar je že znano. 

Kajti temeljni pogoj za uspešno razvijanje in pridobivanje kompetenc je kakovosten ter učinkovit 

izobraževalni sistem, ki ga izvajajo dobro usposobljeni in kompetentni učitelji (Peklaj, Kalin, Pečjak, 

Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Košir, 2008). Kompetenten učitelj lahko zagotovi 

kakovostnejši pouk in tako pozitivno vpliva na otrokov razvoj motoričnih sposobnosti (Starc, & 

Strel, 2010). Potrebni so sposobni in inteligentni ljudje, ki lahko delajo efektivno  tudi v neurejenih, 

slabih in nepredvidljivih razmerah (Lester, 1999), s katerimi se učitelji pri pouku ŠPO nemalokrat 

srečujejo. Vsebinska znanja so pomembna, vendar še zdaleč ne zadostna. Veliko informacij in 

potrebnega znanja pa lahko razredne učiteljice dobijo tudi s sodelovanjem s športnim pedagogom, 

kar bi morali spodbujati ne le v obliki skupnega poučevanja pač pa tudi sicer (pri načrtovanju ipd.) 

(Štemberger, 2004a). 

 
 

 
Tabela 16: Predmeti glede na priljubljenost poučevanja 

RANG/ 
MESTO 

1 2 3 4 5 6 SKUPAJ 

PREDMETI Število 
f 

(%) 
Število 

f 
(%) 

Število 
f 

(%) 
Število 

f 
(%) 

Število 
f 

(%) 
Število 

f 
(%) 

Število f (%) 

slovenščina 59 26,0 74 32,6 44 19,4 31 13,7 11 4,8 8 3,5 227 100,0 

matematika 99 43,6 55 24,2 36 15,9 20 8,8 11 4,8 6 2,6 227 100,0 

spoznavanje 
okolja/ 

naravoslovje 
in tehnika, 

družba 

27 11,9 20 8,8 37 16,3 44 19,4 55 24,2 44 19,4 227 100,0 

likovna 

umetnost 
10 4,4 19 8,4 28 12,3 46 20,3 80 35,2 44 19,4 227 100,0 

glasbena 
umetnost 

5 2,2 12 5,3 21 9,3 34 15,0 40 17,7 114 50,4 226 100,0 

šport 27 11,9 47 20,8 61 27,0 52 23,0 29 12,8 10 4,4 226 100,0 
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Učitelji so rangirali predmete glede na priljubljenost poučevanja. Na prvo mesto so uvrstili 

predmet, ki ga poučujejo najraje, na šesto pa tistega, ki ga poučujejo najmanj radi. 

 

Največkrat je glede na priljubljenost poučevanja bila na prvo mesto uvrščena matematika (43,6 % 

učiteljev), sledi ji slovenščina (26,0 % učiteljev), na tretjem mestu so naravoslovni in družboslovni 

predmeti (SPO, NIT in DRU) in šport (oboje 11,9 % učiteljev). Na četrtem mestu je likovna 

umetnost (4,4 % učiteljev), najmanj priljubljena pa je bila glasbena umetnost (2,2 % učiteljev). 

Predmet šport je na prva tri mesta uvrstilo kar 59,7 % učiteljev (na 1. mesto zgolj 11,9 %, na 2. 

mesto 20,8 %, na 3. mesto pa 27,0 % učiteljev). 

 

Tabela 17: Priljubljenost poučevanja predmetov (opisna statistika) 

 
Tudi glede na povprečno oceno je najbolj priljubljena matematika (ocena 2,15), sledi ji slovenščina 

s povprečno oceno 2,49. Tretje mesto pripada predmetu šport (ocena 3,17), na četrtem so 

predmeti SPO, NIT in DRU (ocena 3,39). Najmanj radi pa učitelji poučujejo likovno in glasbeno 

umetnost, ki so ju ocenili s povprečno oceno 4,32 oz. 4,92. 

 

Za skoraj 60 % učiteljev velja, da predmet šport uvrščajo med tri najbolj priljubljene predmete in 

to kljub temu da gre za precej specifičen predmet, ki v primerjavi z drugimi predmeti zahteva 

precej drugačen pristop poučevanja in veliko vsebinskih, postopkovnih, praktičnih, didaktičnih, 

organizacijskih ter drugih sposobnosti in upoštevanje varnostnega vidika. 

Bolj priljubljena od njega sta samo matematika in slovenščina, ki sta v nekaterih zgoraj omenjenih 

vidikih oz. določenih segmentih precej lažja za poučevanje, hkrati pa ju učitelji poučujejo 

pogosteje, saj je vsakemu od njiju namenjeno od 35 do 130 ur letno več (odvisno od  

posameznega razreda) kot predmetu šport. Zaradi majhnega števila ur ŠPO pa morajo biti učitelji 

še učinkovitejši, torej kompetentnejši. 

 

Interes učitelja ima velik motivacijski vpliv na učence, predvsem pa prispeva h kakovosti športno-

vzgojnega procesa. Velik vpliv nanj pa imajo učiteljeva primarna družina in njihovi interesi, 

vrednote ter učiteljeve izkušnje na tem področju (sploh v času otroštva). 

Odnos do predmeta in priljubljenost poučevanja precej vplivata na motivacijo učitelja in na vložen 

trud. Tako bo učitelj priljubljenemu predmetu posvetil več časa za njegovo načrtovanje in pripravo 

različnih gradiv. Predvsem pa bo učitelj pri priljubljenih predmetih vložil več energije, poučeval ga 

PREDMETI Število 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

slovenščina 227 1 6 2,49 1,328 

matematika 227 1 6 2,15 1,339 

spoznavanje okolja/ 
naravoslovje in tehnika, 

družba 
227 1 6 3,93 1,616 

likovna umetnost 227 1 6 4,32 1,375 

glasbena umetnost 226 1 6 4,92 1,364 

šport 226 1 6 3,17 1,344 
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bo z večjih žarom, kar bodo zagotovo občutili tudi učenci, saj se motivacija z učitelja prenaša na 

učence, to pa vpliva tudi na sproščeno vzdušje pri učnih urah in njihovo kvalitetnejšo izvedbo.  

 

Cenjenje športa ima na učitelje športne vzgoje prodoren in dolgotrajen vpliv (Dewar & Lawson, 

1984; O'Bryant et al., 2000; v Green, 2008). Njihovo življenje, predvsem njihova zgodnja, globoka 

čustvena navezanost in identifikacija s športom jih je vodila k opravljanju tega poklica. Na ta način 

ostanejo povezani s športom (Evans & Williams, 1989; v Green, 2008). Evans in Williams (1989; v 

Green, 2008) ter Mawer (1996; v Green, 2008) so izpostavili, da je drugi najpogostejši razlog za 

odločitev za ta poklic (za ljubeznijo do športa) pozitivni vpliv njihovih učiteljev športne vzgoje. 

Za razredne učitelje pa ne moremo trditi enako, saj nimajo vsi tako dobrih izkušenj iz svojih šolskih 

dni. Veliko razrednih učiteljev ima prav zaradi tega negativen odnos do športne vzgoje (Hopper, 

2005; v Green, 2008). 

Upoštevati je potrebno, da je vodenje športno-vzgojnega procesa specifično in se razlikuje od 

vodenja drugega dela pedagoškega procesa, ki ga izvaja razredni učitelj. Pri športni vzgoji so otroci 

nenehno v gibanju, zato poteka pouk veliko bolj dinamično. Možnost poškodb je zato večja, hitreje 

se tudi spreminjajo učne in vzgojne situacije. Učitelj mora zato poznati drugačne načine dela, ki 

mu omogočajo nadzor nad vsemi učenci, hkratno aktivnost vseh učencev, zagotavljanje varnosti in 

diferenciacije pouka glede na sposobnosti, znanje, interese in značilnosti učencev. (Štemberger, 

2007b) 

Učenci so vedno pripravljeni slediti učitelju, ki jih zna motivirati. Motivira pa jih, če je motiviran tudi 

učitelj sam. T. Ferjan (2003) pravi, da učenci vidijo enega bistvenih dejavnikov motiviranja v 

učitelju. Dodaja, da čim bolj je učitelj vživet v svoje delo, snov in učence, tem uspešneje motivira 

učence. Pomen delovanja učiteljevega vodenja razreda na učno motivacijo in uspešnost učencev v 

odvisnosti od individualnih značilnosti učencev poudarjata tudi Puklek Levpuščkova in Zupančičeva 

(2009). Bolj motivirani učenci pa uporabljajo v učnih situacijah višje in kompleksnejše spoznavne 

procese in se zato tudi bolj kakovostno naučijo (Jetton, & Alexander, 2001; Pintrich, 2003). 

 
 
 
Tabela 18: Povezanost učiteljev s športom v prostem času – neformalna pridobitev 
znanj o športu 

NAČIN POVEZANOSTI S 
ŠPORTOM 

POGOSTO REDKO NIKOLI SKUPAJ 

Število f (%) Število f (%) Število f (%) Število f (%) 

ukvarjanje s športom 162 70,7 67 29,3 0 0 229 100,0 

spremljanje športa (TV, radio, 
časopis, splet …) 

112 48,7 104 45,2 14 6,1 230 100,0 

udeležba športnih dogodkov 
(aktivno ali kot gledalec) 

64 28,1 143 62,7 21 9,2 228 100,0 

 
Večina sodelujočih učiteljev (70,7 %) se pogosto ukvarja s športom, 29,3 % pa to počne redkeje. 

Skoraj polovica učiteljev (48,7 %) pogosto spremlja šport v različnih medijih, skoraj enak odstotek 

(45,2 %) jih šport spremlja redko, 6,1 % učitelje pa nikoli. 

Pogosto se športnih dogodkov udeležuje 28,1 % učiteljev, več kot dvakrat toliko učiteljev (62,7 %) 

to počno redko. 9,2 % učiteljev se nikoli ne udeležuje športnih dogodkov.  
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Pogostost ukvarjanja s športom in spremljanja športa ter športnih dogodkov so pokazatelji 

učiteljevega interesa za športne vsebine. Učitelj na te načine pridobiva tudi nove informacije in 

znanja, ki jih lahko koristno uporabi pri urah ŠPO. Hkrati pa kot aktiven udeleženec skrbi tudi za 

svojo telesno pripravljenost, kar zagotovo prispeva k pogostejšim in kakovostnejšim 

demonstracijam gibalnih prvin ter vodenja športno-vzgojnega procesa nasploh. Športno aktiven 

učitelj daje učencem tudi zgled. Obenem pa učitelj z gibanjem skrbi tudi za lastno zdravje in 

sprostitev, kar je za vsakega učitelja, glede na zahtevnost njegovega dela, nujno. 

Povezanost učitelja s športom v prostem času je pogosto povezana z vplivom primarne družine,  

povezanost s športom pa vpliva na interes za njegovo poučevanje. Zato je tudi ta vidik pomemben. 

 
 

Tabela 19: Mnenje učiteljev o lastni razgledanosti na področju športa 

MNENJE O RAZGLEDANOSTI NA PODROČJU ŠPORTA Število f (%) 

Zelo veliko vem o športu. Zelo sem razgledan(a). 29 12,7 

O športu imam povprečno znanje. Sem srednje razgledan(a). 181 79,4 

O športu ne vem veliko. Sem slabo razgledan(a). 18 7,9 

O športu ne vem skoraj ničesar. Na tem področju nisem razgledan(a). 0 0 

SKUPAJ  228 100,0 

 

Večina sodelujočih (79,4 %) meni, da je na področju športa srednje oz. povprečno razgledana. 

12,7 % je mnenja, da o športu ve zelo veliko. Le 7,9 % vprašanih ocenjuje, da ima o športu zelo 

malo znanja. Nihče pa ne ocenjuje, da na področju športa ni razgledan. 

 

Znanja o športnih vsebinah učitelji običajno pridobijo na izobraževanjih, ob prebiranju literature, ob 

sodelovanju z drugimi učitelji, strokovnjaki, skratka z drugimi ljudmi. Precej pa ga dobijo tudi v 

svojem prostem času (ukvarjanje s športom, spremljanje športa v medijih, aktivna ali pasivna 

udeležba na športnih dogodkih).  

 

Znanje o športu oz. razgledanost je lahko pomemben                                                                                                                                                                                        

dejavnik kakovosti, saj lahko učitelj na neformalen način pridobi veliko znanja o tem področju, ki 

ga lahko posreduje učencem pri poučevanju določenih gibalnih in teoretičnih znanj ali kot 

zanimivost, s čimer doseže tudi večji vpliv na učence, saj tako v očeh učencev zrastejo tudi 

njegova avtoriteta, ugled in spoštovanje. Na športnem področju bo dobro razgledan učitelj 

učencem vsebine lažje približal. Učitelji z veliko znanja na športnem področju imajo običajno za 

poučevanje tega predmeta tudi več interesa oz. motivacije. 
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Tabela 20: Gibalne prvine, katerih demonstracijo učitelji raje prepustijo učencem 

GIBALNA PRVINA Število f (%) 

preval nazaj 48 23,2 

preval naprej 34 16,7 

skok čez kozo, raznožka 27 13,0 

stoja na rokah 24 11,6 

premet v stran 23 11,1 

stoja na glavi, nekatere gimnastične vaje 16 7,7 

gimnastika 14 6,8 

naskok na švedsko skrinjo 12 5,8 

plezanje po žrdi, vzmik 10 4,8 

različne oblike dela (poligon, štafete, delo po postajah) 9 4,3 

plezanje po drogu 8 3,9 

skoki, poskoki, preskoki 7 3,4 

plezanje po letveniku, plezanje po lestveniku, tiste prvine, 
ki jih učenci že znajo izvajati 

6 2,9 

stoja na lopaticah 5 2,4 

koleb 4 1,9 

atletika, male športne igre z žogo, premah odnožno 3 1,4 

plazenje in lazenje, skok v daljino z zaletom, skok v 
višino, prožna ponjava, dejavnosti za ŠVK, različne prvine 

1 0,5 

Učenci občasno demonstrirajo gibalne prvine. 9 4,3 

SAMOSTOJNA DEMONSTRACIJA PRVIN 56 27,0 

 

 
Več kot očitno je, da se posredna demonstracija (gibalno prvino demonstrira učenec) največkrat 

uporablja pri tistih vsebinah, kjer se učitelji čutijo najšibkejše, to je na področju gimnastike. 

Gimnastične prvine namreč zavzemajo zgornji del tabele, kjer so frekvence najvišje. Največ 

učiteljev navaja, da učenci namesto njih demonstrirajo preval nazaj (23,2 %), preval naprej (16,7 

%), različne preskoke koze (13,0 %), stojo na rokah (11,6 %) in na glavi (7,7 %), premet v stran 

(11,1 %). Manjši delež učiteljev pa navaja naskok na švedsko skrinjo (5,8 %), vzmik (4,8 %), 

stojo na lopaticah (2,4 %), koleb (1,9 %) in premah odnožno (1,4 %). Nekateri učitelji (6,8 %) 

sicer niso natančno določili gimnastične prvine, pri katerih uporabljajo demonstracijo učencev, 

ampak so določili le področje (gimnastiko). Skoraj zagotovo menimo, da bi jih lahko uvrstili med 

marsikatero zgoraj že navedeno gimnastično prvino. 7,7 % vprašanih prepusti učencem 

demonstracijo nekaterih znanih in lažjih gimnastičnih vaj. 

Sledijo plezanje po različnih orodjih: žrdi (4,8 %), drogu (3,9 %), letveniku (2,9 %), lestveniku 

(2,9 %). 

3,4 % učiteljev je navedlo, da učenci demonstrirajo različne skoke, poskoke, preskoke ipd. zaradi 

učiteljevih zdravstvenih težav. 

Zelo malo učiteljev se tega poslužuje pri atletiki (atletika (1,4 %), skok v daljino (0,5 %), skok v 

višino (0,5 %)), še manj pa je tega pri malih igrah z žogo (1,4 %)). 
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Nekateri (2,9 %) so zapisali, da tovrstno demonstracijo izvajajo pri tistih gibalnih prvinah, ki jih 

učenci že poznajo. Posamezniki (4,3 %) pa jo uporabljajo pri različnih oblikah dela (štafetah, 

poligonih, vadbi po postajah ipd.). 

Žal pa za 4,3 % učiteljev ne moremo vedeti, pri katerih gibalnih prvinah uporabljajo demonstracije 

učencev, saj  so navedli le pogostost uporabe. 

24 učiteljev na to vprašanje ni odgovorilo (N=207). 

 

Spodbuden pa je odstotek učiteljev (27,0 %), ki vse demonstracije opravijo samostojno. Kljub 

temu na tem mestu menimo, da je potrebno upoštevati, da imajo učitelji 1. triletja pri tem precej 

lažje delo, saj so gibalne prvine precej manj zahtevne. Na drugi strani pa so učenci 2. triletja 

starejši, imajo več izkušenj in znanj, ki jih lahko pokažejo. 

 

Rezultati se nekako ne skladajo s tistimi, ko so učitelji ocenjevali svojo usposobljenost za 

demonstracijo posameznih športnih prvin, ki so v učnem načrtu za šport (K18). Tam so se učitelji 

ocenili precej višje – 62,8 % jih meni, da so usposobljeni, 15,0 % pa jih meni, da so zanjo zelo 

usposobljeni. Kot kaže, so se prenaglili ali pa učnega načrta ne poznajo dovolj dobro. 

 

Upoštevati je treba, da sta lahko učiteljeva hkratna demonstracija in razlaga učitelja pri mnogih 

gibalnih znanjih neučinkoviti. Zato se učitelji ob lastni demonstraciji večkrat poslužujejo tudi 

pomoči učencev, kjer lahko učinkoviteje pokažejo in razložijo najpomembnejše, nato pa 

individualno odpravljajo napake pri učencih. Demonstracijo največkrat prepustijo učencem pri tistih 

gibalnih prvinah, ki jih učenci že poznajo. Učenci, ki izvajajo demonstracijo, pa pridobijo na 

samozavesti, saj to jemljejo kot nagrado. 

 

Vsi naj bi se zavedali, da je razlaga sama precej manj učinkovita ali celo neučinkovita, saj je 

vprašanje, 

koliko povedanega si učenci dejansko zapomnijo in koliko si lahko na podlagi razlage sploh 

predstavljajo. To velja še posebej, če upoštevamo dejstvo, da je otrok v tem obdobju na stopnji 

konkretno-logičnih miselnih operacij. (Štemberger, 2004a) Otrokovo mišljenje je logično in 

fleksibilno, kar pomeni, da lahko hkrati razmišlja in upošteva več vidikov istega problema, vendar 

pa si mora pri mišljenju pomagati s predstavljanjem konkretnih situacij (Marjanovič Umek, & 

Zupančič, 2004: v Štemberger, 2004a). Je pa seveda razlaga potrebna ob demonstraciji, saj z njo 

pojasnjujemo gibanje in opozarjamo na napake (Kovač, & Strel, 1999; v Štemberger, 2004a).  

Demonstracija je torej verjetno ena pomembnejših učnih metod, saj lahko z njeno pomočjo 

vplivamo na več otrokovih čutil hkrati, kar je še posebej pomembno, saj otrok v tem obdobju (še 

posebej ob začetku šolanja) svet doživlja celostno. Drug pomislek, ki se pojavlja, pa je, ali je 

demonstracija učiteljev res pravilna. Vsekakor bi morali že v času dodiplomskega študija bodočih 

razrednih učiteljev dati velik poudarek na pravilni demonstraciji, na prepoznavanju napak v gibanju 

in vedenju, kako posamezne napake odpraviti. V tem obdobju so otroci namreč najbolj dojemljivi 

za učenje zapletenih gibalnih vzorcev (Strel, & Kovač, 2000; v Štemberger, 2004a), zato se 

relativno lahko učijo novih gibanj. Problem pa nastane, če se otroci naučijo napačnih gibov, kar je 

kasneje zelo težko popraviti. Zato mora biti demonstracija res kakovostna. (Štemberger, 2004a) 
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Demonstraciji bi bilo v vsakem primeru potrebno že v času dodiplomskega študija posvetiti še več 

časa (pravilna demonstracija, popravljanje napak…). Učiteljem, ki že poučujejo in ki pri ŠPO ne 

demonstrirajo sami, pa bi morali pomagati v sklopu stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Še lažje 

pa bi bilo, če bi se na šoli povezali športni pedagogi in razredni učitelji. Zato je sodelovanje 

športnega pedagoga in razrednih učiteljev na šoli zelo zaželeno, četudi ne poteka v obliki skupnega 

poučevanja. (Štemberger, 2004a) 

 

Učitelje je treba torej k samostojni demonstraciji spodbujati – s kvalitetnim dodiplomskim 

izobraževanjem in z nadaljnjimi izobraževanji, kjer bodo lahko obnavljali svoja znanja. 

 

Prav zagotovo so to vprašanje učitelji razumeli na dva načina. Nekateri kot demonstracijo nečesa, 

kar učencem predstavljamo prvič, kot novo učno vsebino ali prvo ponovitev prvine v tem šolskem 

letu.  

Drugi pa tudi kot razlago dejavnosti tekom skoraj vsake učne ure ŠPO. Zato bi moralo vprašanje 

natančno definirati demonstracijo novih gibalnih znanj. Kljub temu pa so odgovori odprli še drug 

vidik, ki bi se ga v prihodnosti lahko natančneje raziskalo. 

 

Nekatere težje gimnastične prvine in nekatere druge gibalne prvine je navedlo malo učiteljev, 

vendar smo prepričani, da bi jih skoraj zagotovo navedli, če bi jih spomnili nanje. Zato bi bilo 

mogoče smiselno pri tem vprašanju učiteljem ponuditi seznam gibalnih znanj, kjer bi označili tiste, 

ki jih znajo demonstrirati oz. jih namesto njih izvedejo učenci. Res pa je, da bi pri posameznih 

vsebinah morali navesti veliko različnih gibalnih znanj (npr. znotraj gimnastike, malega nogometa 

…). 

 

 
 
Tabela 21: Gibalne prvine, ki jih učitelji demonstrirajo s pomočjo video posnetka 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Iz tabele je razvidno, da tudi pri demonstraciji gibalnih prvin z video posnetkom prevladujejo 

prvine s področja gimnastike (gimnastika (6,8 %), preval (4,9 %), stoja na rokah (3,7 %), premet 

GIBALNA PRVINA Število f (%) 

gimnastika 11 6,8 

igre z žogo 10 6,2 

preval 8 4,9 

stoja na rokah, ples 6 3,7 

premet v stran 5 3,1 

hoja, tek, štarti 4 2,5 

skok čez kozo, raznožka, vzmik 3 1,8 

koleb, skok v višino, naskok na švedsko skrinjo, skok v 
daljino z zaletom, različne prvine 

2 1,2 

atletika, ritmična gimnastika, zimski športi 1 0,6 

Učitelj video posnetke uporablja občasno. 15 9,5 

UČITELJ NE UPORABLJA VIDEO POSNETKOV. 93 57,4 
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v stran (3,1 %), preskok koze (1,8 %), vzmik (1,8 %), koleb (1,2 %), naskok na švedsko skrinjo 

(1,2 %)). 6,2 % sodelujočih na ta način učencem predstavi igre z žogo, 3,7 % ples, nekateri tudi 

atletiko (hoja, tek, štarti (2,5 %), skok v višino (1,2 %), skok v daljino z zaletom (1,2 %), atletika 

(0,6 %)). Dva učitelja (1,2 %) navajata, da video posnetke za demonstracijo uporabljata pri 

različnih gibalnih prvinah. 

Žal pa za 9,5 % učiteljev ne moremo vedeti, pri katerih gibalnih prvinah ga uporabljajo, saj so 

navedli le pogostost uporabe. 

Veliko učiteljev (69) na to vprašanje ni odgovorilo (N=162). Lahko predvidevamo, da večina njih 

video posnetkov ne uporablja za demonstracijo pri pouku ŠPO. 

 

Delež učiteljev, ki pri demonstraciji uporabljajo video posnetek se je zagotovo povečal, še vedno 

pa ostaja 57,4 % takih, ki se te učne tehnologije, kljub boljši opremljenosti šol, nikoli ne 

poslužujejo. 

 

 

Če pogledamo podatke drugih raziskav (Vodovnik, 2014; Štemberger, 2003; Štemberger, 2004a), 

lahko razberemo le delež učiteljev glede na način demonstracije oz. pogostost uporabe, česar pa 

mi nismo preverjali. Vseeno pa lahko opravimo precej primerjav. 

 

J. Vodovnik (2014) ugotavlja, da učitelji pri svojem delu največkrat (pogosto) uporabljajo tako 

neposredno demonstracijo (87,2 %) kot posredno demonstracijo učenca (84,3 %), in sicer 

pogosteje kot druge metode poučevanja (razlaga 81,5 %, pogovor 77 %, video posnetek 3 %). 

Izidi njene raziskave pa so pokazali tudi razlike med učitelji glede na naziv: metodo demonstracije 

z video posnetkom v največji meri uporabljajo mlajši učitelji brez naziva. Učitelji z nazivom jo 

uporabljajo redko ali nikoli. 

 

Podatki starejših raziskav (Štemberger, 2003; Štemberger, 2004a) kažejo, da se je trend uporabe 

metod  poučevanja precej spremenil. Povedati je treba še, da gre pri omenjenih raziskavah za 

vzorec učiteljev 1. triletja. 

Najpogosteje (Štemberger, 2003; Štemberger, 2004a) so učitelji takrat uporabljali metodo igre 

(98,5 %; vedno 56,7 %, pogosto 41,8 %), neposredno demonstracijo (94,7 %; vedno 36,1 %, 

pogosto 58,6 %), metodo gibalnega prikazovanja – uprizarjanja (90,7 %; vedno 29,2 %, pogosto 

61,5 %), metodo pogovora (89,3 %; vedno 35,1 %, pogosto 54,2 %), posredno demonstracijo 

učenca (86,5 %; vedno 21,6 %, pogosto 64,9 %), metodo razlage (79,7 %; vedno 43,6 %, 

pogosto 36,1 %). Pogostost uporabe video posnetkov pa se do danes ni spremenila in ostaja daleč 

najmanj uporabljena metoda (3,1 %; vedno 0,8 %, pogosto 2,3 %). 

Rezultati raziskave (Štemberger, 2003) so pokazali tudi, da se pogostost neposredne 

demonstracije viša z višanjem izobrazbe. Učiteljice z visoko izobrazbo same demonstrirajo bolj 

pogosto kot učiteljice z višjo izobrazbo ali učiteljiščem. Torej se razlike pojavljajo tudi glede na 

starost učiteljev: mlajše učiteljice gibalne prvine pogosteje demonstrirajo same. Pogostost 

demonstracije učencev s starostjo učiteljev narašča. 
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Povzamemo lahko, da je metoda neposredne demonstracije v primerjavi s starejšimi raziskavami 

uporabljena manj pogosto (vedno oz. pogosto jo uporablja 27,0 % sodelujočih učiteljev), prav 

tako je nekoliko upadla uporaba posredne demonstracije učencev (redno ali občasno jo uporablja 

73 % sodelujočih učiteljev). Pogostost uporabe video posnetkov pa se do danes ni spremenila in jo 

uporabljajo le redki učitelji. 

 

Menimo, da večina učiteljev ni seznanjena, ali posnetki, ki bi jih lahko uporabili za demonstracijo, 

obstajajo. Verjetno si jih večina uporabnikov poišče kar na spletu. Zagotovo bi bilo potrebno v 

prihodnosti narediti video posnetke demonstracij različnih gibalnih prvin na zgoščenkah, ki bi jih 

učitelji lahko uporabili pri svojem delu. Dobro bi bilo neposredni demonstraciji in uporabi video 

posnetka že v času dodiplomskega študija nameniti še več pozornosti. 

  
 
               
Tabela 22: Ocena lastne telesne zmogljivosti 

OCENA TELESNE 
ZMOGLJIVOSTI 

Število f (%) 

1 1 0,4 

2 28 12,2 

3 142 62,0 

4 58 25,3 

SKUPAJ 229 100,0 

 
 

Tabela 23: Ocena lastne telesne zmogljivosti (opisna statistika) 

Aritmetična sredina Standardni odklon 

3,12 0,616 

 

 

Učitelji so z ocenami od 1 do 4 ocenili svojo lastno telesno zmogljivost. Ocena 1 je pomenila zelo 

slabo telesno zmogljivost, ocena 4 pa zelo dobro. 

Zelo malo učiteljev svojo telesno zmogljivost ocenjuje kot slabo (12,2 %) in le eden (0,4 %) kot 

zelo slabo. Kar 62 % jih meni, da je njihova telesna zmogljivost dobra, 25,3 % jo ocenjuje kot zelo 

dobro. 

Zato je precej visoka tudi povprečna ocena telesne zmogljivosti – 3,12. 

 

Rezultati pri tem vprašanju so zopet presenetljivo dobri. Sicer se ujemajo z navedbami učiteljev, ki 

se v večini (70,7 %) pogosto ukvarjajo s športom. Hkrati pa bi ob takih rezultatih pričakovali, da bi 

se učitelji pogosteje odločali za neposredno demonstracijo gibalnih prvin. Možna je tudi izpeljava, 

da so subjektivne ocene učiteljev previsoke, kar pa bi bilo mogoče potrditi le s testiranjem 

motoričnih sposobnosti. 
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Učitelj je zgled učencem in naj bi znal pokazati vse prvine, ki jih poučuje. Velikokrat je za manj 

pogosto neposredno demonstracijo poleg neznanja vzrok tudi slabša telesna pripravljenost, kar pa 

ni nujno povezano s starostjo učitelja. Slabša telesna zmogljivost pa vpliva tudi na kvaliteto 

demonstracije določene gibalne prvine, na učiteljevo (ne)zadovoljstvo samim s sabo in posledično 

tudi deloma pogojuje učiteljev interes za poučevanje predmeta šport ter kakovost njegove izvedbe. 

 

 
 
Tabela 24: Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za izvajanje ŠPO 

POGOJI ZA IZVAJANJE ŠPO 
POGOSTO REDKO NIKOLI Skupaj  

Število f (%) Število f (%) Število f (%) Število f (%) 

Prostori, kjer izvajate predmet šport. 157 68,6 62 27,1 10 4,4 229 100,0 

Materialni pogoji, ki jih imate na voljo 
(oprema, orodja, rekviziti ipd.). 

134 59,0 83 36,6 10 4,4 227 100,0 

Vodstvo šole vam zagotovi osebno 
športno opremo. 

41 18,0 62 27,2 125 54,8 228 100,0 

 

 
Učitelji so pri tem vprašanju navajali, kako zadovoljni so s pogoji za izvajanje predmeta šport.  

Precejšen odstotek vprašanih je zadovoljnih s prostori, kjer se izvaja ŠPO (68,6 %) in materialnimi 

pogoji (59,0 %). Redko je s prostorskimi pogoji zadovoljno 27,1 % učiteljev, z materialnimi pa 

36,6 %. Manjši odstotek je tistih učiteljev, ki s pogoji nikakor niso zadovoljni (oboje 4,4 %). 

Sklepamo lahko, da ima okoli 30 % sodelujočih slabše prostorske pogoje za delo, približno 40 % 

pa  slabše materialne pogoje. 

Drugačna je situacija pri zagotavljanju športne opreme razrednim učiteljem. Tu ima pogoje 

pogosto zagotovljene le 18,0 % učiteljev, redko dobi opremo 27,2 % učiteljev. Večji delež v 

raziskavo vključenih razrednih učiteljev (54,8 %) ni bil nikoli deležen športne opreme. 

 

 

Starejša raziskava (Štemberger, 2003), ki je bila narejena na vzorcu učiteljev 1. triletja, razkriva 

podobne podatke: 67,7 % učiteljev je s prostori za ŠPO pogosto zadovoljna, kar sovpada z našo 

raziskavo, manjši pa je bil odstotek tistih, ki so zadovoljni z materialnimi pogoji (pogosto 47,4 %, 

redko 33,1 %). Osnovno osebno športno opremo za poučevanje ŠPO pa je učiteljem tudi takrat 

zagotavljalo zelo malo šol (vedno 14,5 %, pogosto 6,1 %, redko 22,9 %, nikoli 56,5 %). 

 

Tudi J. Vodovnik (2014) ugotavlja, da so učitelji s prostori, kjer se izvaja ŠPO, v večini zadovoljni 

(74,4 %). Ta odstotek je bil celo nekoliko večji kot v naši raziskavi. Prav tako se zadovoljstvo 

učiteljev ni spremenilo na področju opreme, rekvizitov, ki jih imajo na voljo pri ŠPO (pogosto 59,0 

%, redko 37,2 %). Medtem ko so s sodobno tehnologijo, ki jo imajo na razpolago, večinoma 

nezadovoljni (redko 43,1 %; nikoli 32,0 %). 

Stanje na področju zagotavljanja športne opreme razrednim učiteljem pa je bilo pred leti še 

nekoliko slabše. Po podatkih Vodovnikove (2014) je imelo zgolj 10,9 % vprašanih pogosto 

zagotovljeno osebno športno opremo, redko 36,5 % učiteljev, 52,6 % razrednih učiteljev pa te 

opreme nikoli ni dobilo.  
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Na drugi strani pa raziskave kažejo, da učitelji športne opreme ne uporabljajo redno, kot bi bilo 

prav.  Štembergerjeva (2003) poroča, da ŠPO v športni opremi vedno vodi 44,4 % učiteljev, 

pogosto pa 39,1 % sodelujočih v raziskavi. Vodovnikova (2014) pa ugotavlja zelo podobno stanje: 

82,1 % učiteljev ŠPO pogosto izvaja v športni opremi. S takimi rezultati zagotovo ne moremo biti 

zadovoljni, čeprav razumemo učitelje, saj vodstvo v večini ne poskrbi za osebno športno opremo 

razrednih učiteljev, ki je predpogoj za kakovostno izvedbo ŠPO, pomembna pa je tudi z 

varnostnega vidika. 

 

Štembergerjeva (2002) ugotavlja, da materialna opremljenost šol z vidika skladnosti z normativi na 

nekaterih šolah, vključenih v vzorec, ni primerno. Tako dve podružnični šoli sploh nista imeli 

pokritih površin, namenjenih izvajanju pouka športne vzgoje. Glede na kvadraturo vseh vadbenih 

površin je sicer izračunala, da pride na otroka 20,4 m2 prostora pokrite vadbene površine (kar je 

priporočilo učnega načrta za šport). Učenci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja imajo športno 

vzgojo predvsem v manjših telovadnicah, kjer pouk poteka največkrat tako, da sta v prostoru 

(velikost v povprečju 100,2 m2) običajno dva oddelka; glede na te podatke je izračun pokazal, da 

je vsakemu otroku namenjenih le 6,1 m2 pokrite površine, kar je nekaj več kot četrtina priporočene 

površine oz. polovica minimalne površine. Pri analizi potrebnih pripomočkov ugotavlja, da so na 

šolah velikokrat ti dostopni le učencem višjih razredov, ne pa mlajšim, predvsem pa orodja in 

pripomočki niso prilagojeni razvojni stopnji otrok. Na nekaterih šolah pa v telovadnici sploh ni 

opremljene omarice za prvo pomoč. 

V zadnjih letih so se zgradile številne nove telovadnice in obnovili stare (Štemberger, 2002; Kolar, 

Jurak, & Kovač, 2010), vendar stanje zagotovo še ni tako, kot bi želeli. 

 

Glede na našo raziskavo zadovoljstvo s prostorskimi pogoji za izvajanje ŠPO torej nekako ostaja na 

istem nivoju, zadovoljstvo z materialnimi pogoji pa se v teh letih izboljšalo, vendar zadnji dve leti 

ostaja na istem nivoju. Kljub temu, da so se razmere za delo izboljšale, z njimi še ne moremo biti 

zadovoljni. Rezultati namreč kažejo, da ima okoli 30 % sodelujočih slabše prostorske pogoje za 

delo, približno 40 % pa slabše materialne pogoje, poleg tega pa se odstotek tistih, ki bi imelo s 

strani vodstva zagotovljeno osebno športno opremo, v vseh teh letih ni povišal. Že manjše 

izboljšanje na kateremkoli področju, sploh pa pri materialnih in prostorskih pogojih, pa bi večino 

učiteljev zagotovo precej motiviralo za delo in pripomoglo h kakovostnejšemu športno-vzgojnemu 

procesu. 

 

Priporočljivo je, da bi osebno športno opremo vodstvo zagotovilo vsem učiteljem, ki poučujejo 

predmet šport, saj tudi ta prispeva h kakovosti športno-vzgojnega procesa (k pogostejši in h 

kvalitetnejši demonstraciji gibalnih prvin, učiteljevi aktivnosti pri ŠPO, pa tudi učitelj je tako lahko 

zgled učencem). Hkrati pa ta gesta (zagotovitev osebne športne opreme) po našem mnenju 

sporoča učiteljem tudi mnenje vodstva, da je kvaliteten športno-vzgojni proces pomemben in da 

njegova izvedba zahteva tudi ustrezno športno opremo. Uporaba le-te pa naj bi bila redna.  

 

Pomemben dejavnik kakovostnega poučevanja je učno okolje, v katerem dela športni pedagog oz. 

razredni učitelj, ki poučuje ŠPO. Primernost učnega okolja označujejo številni dejavniki: izbor 

športnih naprav in orodja, njihova razporeditev v športni dvorani, shranjevanje ter funkcionalnost 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
179 

 

glede na pogostost njihove uporabe, športni pod, osvetljenost, odmevni čas v telovadnici, 

prezračevanje, število in kakovost športnih pripomočkov, njihova primernost razvojni stopnji, 

varnost opreme ter površin idr. Slabši pogoji zahtevajo improvizacijo učitelja pri poučevanju, 

večkrat pa tudi negativno vplivajo na zdravje učencev in učitelja. (Jurak, Kovač, & Strel, 2011) 

Organizacijske oblike učitelj izbira in usklajuje tako, da zagotovi varnost, motivacijo in učinkovitost 

vseh učencev. Učitelj uporablja čim več različnih orodij in pripomočkov, prilagojenih starosti 

učencev. (Kovač et al., 2011) Obseg in kakovost ustrezne športne opreme in pripomočkov torej 

zagotavljata udejanjanje učnega načrta za športno vzgojo (Bučar Pajek, Kovač, & Jurak, 2014). 

Učitelj pa mora biti že zaradi vloge svojega poklica nagnjen k preskušanju novosti pri svojem 

poučevanju. Enako se tudi učitelj športne vzgoje ne sme omejevati na dogme poučevanja in mora 

težiti k uvajanju nove športne opreme v športno dvorano in novih didaktičnih pripomočkov v pouk 

(Bučar Pajek, Kovač, & Jurak, 2014). 

 

Kar se tiče kakovostne športne vzgoje, je oblačenje učitelja v športno opremo pomembno z več 

vidikov, od katerih je prvi nedvomno varnost, pravi Štembergerjeva (2005b). Učitelj ure športne 

vzgoje ne more varno izpeljati, če ni primerno oblečen in obut. Torej v telovadnici nimajo kaj iskati 

čevlji, ki jih učitelj sicer nosi (s tem se poleg ostalega uničujejo tudi tla v telovadnici, popolnoma 

neprimerno pa je to tudi s higienskega vidika), prav tako ne ista obleka, kot jo učitelj nosi sicer. 

Neprimerna športna oprema je lahko tudi vzrok poškodb (poškodb otrok), saj učitelj ne more 

pravilno demonstrirati, asistirati in varovati, kar je pri športni vzgoji zelo pomembno. Športna 

vzgoja tudi od učitelja zahteva aktivnost, ki pa jo v neprimernih oblačilih in obutvi ne more 

korektno izvajati. (Štemberger, 2005b) 

Drug pomemben vidik rednega preoblačenja v športno opremo, nadaljuje Štembergerjeva (2005b), 

je nedvomno higiena. Učitelj učencem predstavlja vzor, v nižjih razredih pa je ta največji. Če učitelj 

želi otroke navajati na higieno v tem smislu, da se pred vadbo in po njej preoblečejo in preobujejo, 

mora tako ravnati tudi učitelj sam. (Štemberger, 2005b) 

 

Dobri materialni in prostorski pogoji učitelju omogočajo kakovostnejši športno-vzgojni proces, 

predvsem pa ga lahko učitelj izpelje tako, kot ga je načrtoval. Medtem ko v nasprotnem primeru 

slabi pogoji od učitelja zahtevajo precej več znanja, izkušenj in iznajdljivosti, da učno uro izpelje 

čim bolj učinkovito. 

 

Uporaba učnih pripomočkov in sredstev daje vzgojno-izobraževalnemu procesu dodatno vrednost 

in izboljšuje njegovo kakovost (Rupret, & Štemberger, 2009). Hkrati pa na mnogih šolah 

primanjkuje naprav, orodij in pripomočkov za izpeljavo gimnastičnih in drugih vsebin (Turšič, Čuk, 

Kovač, Bučar Pajek, & Bricelj, 2007). Enako ugotavljajo sedem let kasneje – analiza stanja športne 

opreme kaže, da je v najslabšem stanju oprema za gimnastiko in rokomet (Bučar Pajek, Kovač, & 

Jurak, 2014). 
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Tabela 25: Pogostost različnih pristopov vodstva šole z namenom izboljšanja kakovosti 
izvajanja ŠPO 

 PRISTOPI VODSTVA ŠOLE 
POGOSTO REDKO NIKOLI SKUPAJ 

Število f (%) Število f (%) Število f (%) Število f (%) 

hospitacije pri ŠPO 39 17,1 145 63,6 44 19,3 228 100,0 

spodbujanje sodelovanja med 
razrednimi učitelji 

135 59,5 74 32,6 18 7,9 227 100,0 

spodbujanje sodelovanja med 

razrednimi učitelji in športnimi 
pedagogi 

143 63,3 75 33,2 8 3,5 226 100,0 

spremljanje izvajanja ŠPO 
(nenapovedano) 

10 4,4 74 32,6 143 63,0 227 100,0 

spremljanje načrtovanja ŠPO 49 21,8 98 43,6 78 34,7 225 100,0 

spodbujanje k dodatnemu 
izobraževanju razrednih 
učiteljev na področju ŠPO 

74 32,6 109 48,0 44 19,4 227 100,0 

pogovor z vodstvom šole o 
problematiki ali načrtovanju 
predmeta ŠPO 

53 23,3 124 54,6 50 22,0 227 100,0 

drugo  10 62,5 6 37,5 0 0 16 100,0 

 
Največ učiteljev navaja, da vodstvo z namenom izboljšanja kakovosti izvajanja ŠPO pogosto 

spodbuja učitelje k sodelovanju s športnimi pedagogi (63,3 %) in z drugimi razrednimi učitelji 

(59,5 %). Za tretjino ostalih učiteljev je tovrstna spodbuda redka (spodbujanje sodelovanja s 

športnim pedagogom: 33,2 %; z drugimi razrednimi učitelji: 32,6 %). Tretjino učiteljev vodstvo 

spodbuja tudi k dodatnemu izobraževanju na področju ŠPO (32,6 %), redko pa to velja za skoraj 

polovico učiteljev (48,0 %). Redkeje se vodstvo odloča za hospitacije (63,6 %). Večinoma vodstvo 

šole hospitira na urah ŠPO, ki spadajo v sklop priprave za strokovni izpit, kasneje pa skorajda ne 

več. Prav tako se vodstvo redko pogovarja z učitelji o problematiki ali načrtovanju predmeta ŠPO 

(54,6 %) in spremlja načrtovanje ŠPO (43,6 %). 63,0 % sodelujočih ni ravnatelj nikoli 

nenapovedano spremljal pri uri ŠPO, redko pa 32,6 % učiteljev. Pri dobri tretjini učiteljev (34,7 %) 

vodstvo še nikoli ni spremljalo načrtovanja tega predmeta. 22,0 % učiteljev se še nikoli ni z 

vodstvom šole pogovarjalo o problematiki in načrtovanju ŠPO. Slabo petino učiteljev pa vodstvo 

nikoli ne usmerja k dodatnemu izobraževanju na tem področju (19,4 %) ali opravlja hospitacije 

(19,3 %). 

Kot druge pristope so nekateri posamezniki navajali skupno poučevanje s športnim pedagogom ali 

da športni pedagogi poučujejo ŠPO na razredni stopnji. 4 učitelji navajajo, da vodstvo skrbi za 

materialne in prostorske pogoje, za izobraževanje vseh učiteljev na tem področju, pohvali, poskrbi 

za medgeneracijsko druženje na področju športa in spodbuja minuto za zdravje in jutranjo 

telovadbo. En učitelj je zapisal, da ravnatelj občasno preverja tudi športno opremo učitelja pri uri 

ŠPO. 

 

Odstotek učiteljev, ki jih vodstvo pogosto spodbuja k sodelovanju s športnimi pedagogi in drugimi 

učitelji, je dokaj visok, vendar pa je, če pogledamo rezultate v naslednjem vprašanju, odstotek 

učiteljev, ki to dejansko upoštevajo oz. prakticirajo, precej nižji (pogovor s športnimi pedagogi: 
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40,5 %;  z drugimi razrednimi učitelji: 35,7 %; v  strokovnem aktivu: 34,2 %). Torej bi se na tem 

področju dalo narediti še marsikaj, sploh zato, ker tovrstna izmenjava znanj, mnenj in izkušenj 

prav nič ne stane in je dostopna praktično vsakemu razrednemu učitelju, če le ima željo. 

 

Če pogledamo rezultate druge raziskave (Vodovnik, 2014), pa z vodstvom na področju športa 

pogosto sodeluje 52 % vprašanih učiteljev, 42 % pa redko. 

 

Štembergerjeva (2003) pa pred leti ugotavlja, da je s sodelovanjem z vodstvom na športno-

vzgojnem področju vedno zadovoljnih 25,6 % učiteljev, pogosto 36,4 %, redko 31,8 % in nikoli 

6,1 %. 

 

Menimo, da bi se lahko vodstvo bolj pogosto posvetilo področju ŠPO, prisluhnilo učiteljem in jih 

spodbujalo k izobraževanju, poskušalo izboljšati delovne pogoje in tako pripomoglo h 

kakovostnejšemu športno-vzgojnemu procesu. Že majhna pozitivna sprememba v namenjanju 

pozornosti vodstva temu področju, bi namreč lahko pomenila napredek k bolj poglobljenem 

načrtovanju, dodatnemu izobraževanju, pogostejši medsebojni komunikaciji učiteljev ali pa bi zgolj 

prispevala k večji motiviranosti učiteljev. 

 

Vodstvo šole je namreč izmed dejavnikov, povezanih s šolo, ki določajo, kaj se učenci učijo in kako 

uspešno, takoj za poučevanjem (po nekaterih raziskavah je doseglo celo 27 % variacije na 

dosežke učencev). Kakovost vodenja vpliva tako na motivacijo učiteljev kot tudi na kakovost 

njihovega poučevanja in učenja, etos šole ter globino njihovega stalnega strokovnega 

izobraževanja. (Supporting …, 2012) Ravnatelji igrajo ključno vlogo tudi pri spodbujanju in 

svetovanju učiteljem o ustreznem strokovnem učenju (Supporting …, 2013). Kot pravi Medveš 

(2002), pedagoško vodenje ni več le pedagoško usmerjanje ljudi, temveč organizacija aktivnosti za 

višjo kakovost dela šole kot celote. 

 

Učiteljev profesionalni razvoj je proces, v katerem učitelj gradi in ohranja najvišjo raven 

strokovnosti, ki so jo sposobni doseči. Odvisen je od izkušenj, prepričanj in sposobnosti 

posameznika, ampak tudi od kulture šole, v kateri delajo. Za razvoj posameznega učitelja in šole 

kot institucijo je bistvenega pomena šolska kultura, v kateri se učitelji prizadevajo za razvoj – tako 

kot posamezniki in kot skupina – in kjer je spodbudno socialno okolje. Šolska klima in kultura 

bodisi omogočata ali omejujeta možnosti posameznika za strokovni razvoj, zato je treba vlagati v 

vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivne in spodbudne šolske kulture, ki je v svojem bistvu 

usmerjena  v  posameznikovo spreminjanje  v smislu tako osebne kot strokovne rasti. Učiteljev 

razvoj pa je nekaj, kar se zgodi znotraj njega. (Kalin, 2007) 

  

Vodstvo lahko h kakovosti športno-vzgojnega procesa pripomore na več načinov. Eden od možnih 

pristopov pri tem je nedvomno pomoč ravnateljev, ki se lahko kaže kot: 

– neposreden nadzor nad delom razrednih učiteljev (stopnja realizacije ur ŠPO kot tudi trajanja 

ur le- te, vključevanju razrednih učiteljev v delo šole in izvenšolske aktivnosti, strokovnem 

izpopolnjevanju, hospitacije pri športni vzgoji, spodbujanje sodelovanja med športnimi 
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pedagogi in razrednimi učitelji, nudenje ustreznih pogojev za športno vzgojo – osebna športna 

oprema razrednih učiteljev, orodja, pripomočki); 

– kolegialni nadzor in pomoč (razredni učitelji med seboj; športni pedagogi razrednim učiteljem, 

predvsem pri načrtovanju, strokovnem izpopolnjevanju, internih izobraževanjih, vključevanju v 

izvenšolske aktivnosti in v delo šole na področju športne vzgoje – npr. Minuta za zdravje, 

Aktivni odmor ipd.). (Štemberger, 2005b) 

 

Pristop vodstva k zagotavljanju kvalitete pa naj ne bo le nadziranje, temveč tudi spodbujanje, 

omogočanje in sodelovanje. Avtorji (Logaj, Trnavčevič, Snoj, Biloslavo, & Kamšek, 2006) menijo, 

da ravnatelj s svojim načinom dela, z lastno odgovornostjo in sposobnostjo, z odnosom do 

menedžmentskih dejavnosti (načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje), z jasno vizijo ter 

pozornostjo do podrobnosti na pedagoškem in poslovodnem področju vpliva na zaposlene, da si 

bodo prizadevali izpolniti njegova pričakovanja in bodo tudi sami pozorni na podrobnosti.  

Crosby, (1991) pa jasno zapiše, da so ljudje razmišljujoča bitja in vedo, ali se jih spoštuje ali ne. 

Delajo zato, da bi dobili priznanje in občutek zadoščenja, ko so dobro opravili delo. Ne delajo za 

denar. Potrebujejo ga in pomemben je, toda denar je bedna motivacija. Ljudje se morajo 

poslanstvu kakovosti pridružiti, ker to hočejo storiti, ne zato, ker bi jih prisilil šef.  

 

Menimo, dodaja še Štembergerjeva (2005b), da bi torej šole lahko ponudile več športnih interesnih 

dejavnosti za najmlajše, ki bi jih vodili prav razredni učitelji (morda tudi v sodelovanju s športnimi 

pedagogi). Za otroke (predvsem prve triade) je namreč značilno, da se navdušijo za stvari, ki so 

povezane z njihovim učiteljem, kar pomeni, da se v večjem številu vključujejo v interesne 

dejavnosti, ki jih vodi njihov učitelj kot v dejavnosti, kjer učitelja ne poznajo. (Štemberger, 2005b) 

 

 
 
Tabela 26: Pogostost obravnave problematike in načrtovanja ŠPO v sodelovanju z 
drugimi 

NAČIN SODELOVANJA Z 
DRUGIMI 

POGOSTO REDKO NIKOLI SKUPAJ 

Število f (%) Število f (%) Število f (%) Število f (%) 

pogovor o problematiki ali 
načrtovanju predmeta ŠPO v 
strokovnem aktivu 

    78 34,2 122 53,5 28 12,3 228 100 

pogovor o problematiki ali 
načrtovanju predmeta ŠPO z 
drugimi razrednimi učitelji 

81 35,7 123 54,2 23 10,1 227 100 

pogovor o problematiki ali 
načrtovanju predmeta ŠPO s 
športnimi pedagogi 

92 40,5 110 48,5 25 11,0 227 100 

pogovor o problematiki ali 
načrtovanju predmeta ŠPO v 
mrežah šol (študijskih skupinah) 

5 2,2 88 38,8 134 59,0 227 100 

poudarek pomena športa, opis 
napredka oz. morebitnih težav 
učencev na gibalnem področju 
na govorilnih urah oz. roditeljskih 
sestankih  

135 60,5 74 33,2 14 6,3 223 100 
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Pri tem vprašanju smo preverjali, kako pogosto učitelji v zvezi s ŠPO sodelujejo z drugimi učitelji in 

kako pogosta je ta tema v pogovorih s starši. 

 

Ugotovili smo, da se učitelji o tej temi najpogosteje pogovarjajo s športnimi pedagogi (40,5 %), 

nekaj manj z drugimi razrednimi učitelji (35,7 %), le dobra tretjina (34,2 %) pa to tematiko 

obravnava znotraj strokovnega aktiva, ki je primarno namenjen tovrstni diskusiji. Vseeno je 

odstotek učiteljev pri vseh treh  načinih sodelovanja precej nizek. Za približno polovico vprašanih je 

namreč tak način sodelovanja precej redek (pogovor s športnimi pedagogi: 48,5 %; pogovor z 

drugimi razrednimi učitelji: 54,2 %; v strokovnem aktivu: 53,5 %). Žal pa ne preseneča niti 

dejstvo, da se o tej temi kar 59,0 % učiteljev ni nikoli pogovarjalo na študijskih skupinah.  

Precej bolj vzpodbudna je situacija pri sodelovanju s starši. Tu se učitelji očitno bolj zavedajo 

pomena športa, zato jih kar 60,5 % to temo odpira na govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih, 

čeprav po izkušnjah sodeč večino staršev bolj zanimajo druga predmetna področja. 

 

 

Vodovnikova (2014) je v svoji raziskavi navedla, da so se učitelji o problematiki ŠPO pogosto 

pogovarjajo z drugimi razrednimi učitelji (68,8 %), pogosto (56,4 %) ali redko (33,3 %) pa se o 

tem pogovarjajo s športnim pedagogom. 

Štembergerjeva (2003) pa je prav tako ugotovila, da so se učitelji o problematiki ŠPO najpogosteje 

pogovarjali z drugimi razrednimi učitelji (vedno 17,3 %, pogosto 61,7 %), manj pa  s športnimi 

pedagogi (vedno 6,0 %, pogosto 39,8 %).  

Poleg tega (Štemberger, 2003) so se razlike na tem področju kazale glede na stopnjo izobrazbe. 

Učitelji z nižjo izobrazbo so bolje sodelovali s športnimi pedagogi, medtem ko je kar 22,0 % 

učiteljev z visoko izobrazbo odgovorilo z nikoli, 46,3 % pa z redko. 

 

Glede na podatke iz omenjenih raziskav lahko rečemo, da se je odstotek učiteljev, ki se o ŠPO 

pogosto pogovarjajo z drugimi razrednimi učitelji, precej zmanjšal (približno za polovico), nekaj 

manj pogosteje kot prej pa se posvetujejo tudi s športnim pedagogom, vendar tu razlika ni tako 

velika. 

Je pa v naši raziskavi, za razliko od zgornjih dveh, večji odstotek tistih, ki se pogosteje posvetujejo 

s športnim pedagogom (40,5 %) kot z drugimi razrednimi učitelji (35,7 %). 

 

Okrnjeno komunikacijo med učitelji verjetno lahko pripišemo temu, da se učitelji najpogosteje 

posvetijo drugim predmetnim področjem, tako da tudi na sestankih strokovnih aktivov zanje 

zmanjka časa. Poleg tega pa so učitelji vsako leto bolj obremenjeni, dodajajo se nove naloge in 

spremembe. Tudi birokracija, delo z vedno bolj zahtevnimi skupinami učencev in posledično 

pomanjkanje časa ter volje ipd. so tiste ovire, ki učiteljem pogosto preprečujejo pogostejšo 

komunikacijo s sodelavci. Nemalokrat je tudi vodstvo šole tisto, ki učiteljem ne poskuša olajšati 

dela, ampak dodaja še druge zadolžitve, projekte ipd. 

O tem, da bi se lahko sodelovanje med strokovnimi delavci iste šole odvijalo pogosteje, smo 

govorili že pri prejšnjem vprašanju. Za obravnavo športne tematike pa je še vedno veliko prostora 

na področju študijskih skupin, ki so vsebinsko, po mnenju mnogih učiteljev, pogosto same sebi 

namen, srečanja pa se v zadnjih letih odvijajo le enkrat letno. Tu vidimo še rezervo, ki bi jo bilo 
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pametno izkoristiti. Zavod RS za šolstvo bi lahko vsaj občasno posvetil pozornost tudi vsebinam in 

problematiki predmeta šport. Gre za odlično priložnost izmenjave izkušenj, saj se na teh 

izobraževanjih srečujejo učitelji iz različnih šol. Hkrati pa ta potekajo po pouku, ne trajajo predolgo 

in oddaljenost do kraja izvedbe običajno ni velika, kar ustreza veliki večini učiteljev. 

 

Kakovostna športna vzgoja pa se začne tudi s kakovostnim načrtovanjem, kjer bi morala vsaj v 

nekaterih segmentih sodelovati športni pedagog in razredni učitelj (Štemberger, 2004b). Učitelj in 

športni pedagog lahko sodelujeta pri pripravi letnih in sprotnih učnih priprav, pri izvedbi in 

vrednotenju učne ure ter pri drugih dejavnostih (športni dan, športna tekmovanja, šola v naravi 

…). 

Veliko bi se dalo narediti tudi s še boljšim sodelovanjem razrednih učiteljev in športnih pedagogov 

ter vodstvom šole pri sestavljanju urnikov za uporabo telovadnic in ostalih prostorov, namenjenih 

ŠPO, ter pri načrtovanju nakupov rekvizitov in opreme za ŠPO (Štemberger, 2005a). 

 

Sodelovanje je pomembno toliko bolj, saj je načrtovanje pouka ŠPO nekoliko specifično v 

primerjavi z drugimi predmeti, saj mora temeljiti na natančni analizi stanja telesnih značilnosti, 

gibalnih sposobnosti, stopnji osvojenega gibalnega in teoretičnega znanja, zdravstvenih posebnosti 

in individualnih značilnosti posameznika. Poleg izbire ustreznih vsebin pa sta prav tako pomembni 

organizacija in intenzivnost vadbe. Le primerna količina gibalnih spodbud in dovolj velika 

obremenitev omogočata doseganje ciljev učnega načrta, kar pa zahteva poglobljeno splošno in 

specialno strokovno znanje. (Jurak, Kovač, & Strel, 2004) Poleg vsebinske in metodične priprave 

sta organizacijska in količinska priprava nujni del načrtovanja vsake vadbene enote (Kovač et al., 

2011). 

 

Pri načrtovanju upošteva učitelj posebnosti šole, okolja (materialni, kadrovski, geografski in 

klimatski pogoji, tradicija) in učencev (biološki razvoj, predznanje, izkušnje in interesi, spol 

učencev, število učencev v skupini), ki jih poučuje (Štemberger, 2005a; Kovač et al., 2011).  

Za uspešno načrtovanje mora učitelj poznati sodobne tehnike načrtovanja, poznati mora cilje 

učnega načrta, predznanje učencev, kakšne so njihove gibalne in funkcionalne sposobnosti, 

poznati mora posebnosti otrok, prav tako pa mora biti seznanjen s cilji, ki so bili dosežen v 

prejšnjih letih (Kovač, & Strel, 2003). Vodilo delovanja učitelja pri ŠPO je torej učni načrt. Izvajanje 

le-tega pa je odvisno od učiteljevega znanja, sposobnosti, ustvarjalnosti, motiviranosti, posredno 

pa tudi od vadbenih razmer, ravni znanja, sposobnosti in interesa učencev.(Štemberger, 2005a) 

 

Načrtovanje je potrebno tudi zaradi strokovne odgovornosti, zaradi učiteljevega občutka strokovne 

kompetentnosti, gotovosti, varnosti in zaradi lažje spremljave lastnega dela (Kovač, & Strel, 2003). 

Štembergerjeva (2005b) pa opozarja, da je načrtovanje potrebno tudi zaradi optimalnega 

uresničevanja predpisanega učnega načrta in v izogib improvizaciji ter rutinskemu delu. Že pri 

načrtovanju bi morali zato bolj spodbujati sodelovanje razrednega učitelja in športnega pedagoga, 

čeprav morda ne poučujeta skupaj. Zavedati se namreč moramo, da je celoten proces športne 

vzgoje namenjen otroku, zato nam mora biti to vodilo našega delovanja. Pri tem moramo 

upoštevati, da pri ŠPO ne gre le za pridobivanje določenih znanj, pač pa tudi za privzgajanje 

odnosa do športa, za ozaveščanje o pomenu ukvarjanja s športom za zdrav način življenja, skratka 
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gre za celosten pristop k otroku, ki mu bo kasneje omogočil kakovostno življenje. Vse to pa je 

mogoče le, če so izhodišča športno-vzgojnega delovanja kakovostno pripravljena – če je proces 

športne vzgoje kakovostno načrtovan. (Štemberger, 2005b) 

 
 
 
Tabela 27: Pogostost in načini pridobivanja novih znanj na področju ŠPO 

NAČINI PRIDOBIVANJA 
NOVIH ZNANJ 

POGOSTO REDKO NIKOLI SKUPAJ 

Število f (%) Število f (%) Število f (%) Število f (%) 

domače strokovne revije, časopisi 75 32,9 127 55,7 26 11,4 228 100,0 

tuje strokovne revije, časopisi 4 1,8 76 33,5 147 64,8 227 100,0 

domače strokovne knjige 78 34,4 126 55,5 23 10,1 227 100,0 

tuje strokovne knjige 7 3,1 72 31,7 148 65,2 227 100,0 

video posnetki 76 33,5 131 57,7 20 8,8 227 100,0 

splet 150 66,1 68 30,0 9 4,0 227 100,0 

ustne informacije (npr. pogovor s 
sodelavcem) 

189 83,3 36 15,9 2 0,9 227 100,0 

programi nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja 

34 15,0 146 64,3 47 20,7 227 100,0 

drugo 10 71,4 4 28,6 0 0 14 100,0 

 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, na kakšne načine in kako pogosto razredni učitelji pridobivajo 

nova znanja na področju ŠPO. 

Najpogosteje (83,3 %) razredni učitelji nova znanja pridobivajo z ustnimi informacijami 

(najpogosteje preko drugih razrednih učiteljev in športnih pedagogov). Zelo pogosto si pomagajo 

tudi s podatki, pridobljenimi na spletu (66,1 %), polovico manj pogosto pa z domačimi strokovnimi 

revijami (32,9 %), domačimi strokovnimi knjigami (34,4 %) in video posnetki (33,5 %). 

Na drugi strani pa učitelji manj pogosto uporabljajo domače strokovne revije (redko 55,7 %, nikoli 

11,4 %), domače strokovne knjige (redko 55,5 %, nikoli 10,1 %), video posnetke (redko 57,7 %, 

nikoli 8,8 %). Zelo slabo je kot način pridobivanja novih znanj zastopano nadaljnje izobraževanje 

in usposabljanje (redko 64,3 %, nikoli 20,7 %). 

Najmanj pogosto pa nova znanja pridobivajo s prebiranjem tuje literature: strokovnih knjig (redko 

31,7 %, nikoli 65,2 %) in revij ter časopisov (redko 33,5 %, nikoli 64,8 %). 

Poleg navedenih načinov pa posamezniki nova znanja usvajajo s sodelovanjem s športnim 

pedagogom, lastnimi izkušnjami, s spremljanjem športa po televiziji. Nove ideje za športne 

dejavnosti dobijo tudi na interesnih dejavnostih svojih otrok in z občasnimi kolegialnimi 

hospitacijami. 

Pogled na oceno kompetence K10 (Poznavanje in uporaba različnih virov informacij za načrtovanje 

pouka športa – spletne strani, strokovna literatura, članki …) pa ponovno razkriva precej večjo 

usposobljenost (usposobljen 53,5 %; zelo usposobljen 33,8 %). To pomeni, da so tudi to 

kompetenco učitelji ocenili nerealno. 

 

Tu lahko potegnemo vzporednico z raziskavo J. Vodovnik (2014), saj so dobljeni podatki zelo 

podobni njenim. Učitelji so za pridobivanje novih znanj pogosto uporabljali ustne informacije (80,7 
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%), splet (73,3 %), domače strokovne knjige (44,0 %), domače strokovne revije (31,0 %). 

Redkeje pa so uporabljali tuje strokovne revije (redko 43,8 %, nikoli 48,8 %), tuje strokovne 

knjige (redko 33,3 %, nikoli 60,5 %), domače strokovne revije (redko 57,3 %, nikoli 12,0 %), 

domače strokovne knjige (redko 51,0 %).  

 

Prav tako učitelji, pravi Vodovnikova (2014), ki so stari od 54 do 60 let, najpogosteje iščejo 

informacije v domačih strokovnih revijah in časopisih (60,0 %). Z nižanjem starosti tudi pada 

odstotek iskanja informacij v tovrstni literaturi. Starejši učitelji to literaturo tudi bolje poznajo in se 

jim zdi pomembna. Tako podatki kažejo, da domače revije in časopise najpogosteje uporabljajo 

učitelji z najvišjim nazivom (50,0 %).  

Razlike v uporabi virov so se pokazale tudi glede na delovno dobo: domače strokovne revije 

najpogosteje uporabljajo učitelji, ki imajo od 18 do 24 let delovne dobe (43,5 %) in od 32 do 37 

let (42,9 %). Nižja kot je delovna doba učiteljev, višji je odstotek tistih, ki revij in časopisov pri 

svojem delu sploh ne uporabljajo. 

Mlajši učitelji od 25 do 30 let pa za pridobivanje novih informacij raje uporabljajo splet (93,8 %), 

enako tudi tisti z nižjo delovno dobo (od 0 do 5 let; 93,8 %) ali tisti brez naziva (95,7 %), kar je 

popolnoma pričakovano, saj so mlajši učitelji običajno računalniško bolj pismeni. Razlike se pri 

uporabi spleta tako kažejo tudi glede na stopnjo izobrazbe. Najpogosteje ga za iskanje informacij 

uporabljajo učitelji z univerzitetno izobrazbo (79,4 %). Ti pa najpogosteje brskajo tudi po tujih 

strokovnih knjigah (7,6 %). 

 

Po njenih podatkih (Vodovnik, 2014) se seminarjev (programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja) pogosto udeleži zgolj 12,0 % učiteljev. Večina učiteljev se na ta način izobražuje 

redko (76,6 %), nekateri pa celo nikoli (11,4 %). Naši podatki se tu razlikujejo, in sicer predvsem v 

večjem deležu tistih učiteljev, ki se takega izobraževanja še nikoli niso udeležili. 

 

Vodovnikova (2014) ugotavlja tudi, da iz seminarjev informacije za načrtovanje učne ure 

najpogosteje črpajo učitelji, stari med 31 in 35 let (50,0 %), pa tudi tisti med 54. in 59. letom 

starosti (45,5 %). Na podlagi tega lahko sklepamo, da so se ti učitelji na seminarjih izobraževali 

največ. Medtem ko za mlajše učitelje do 30. leta to ne velja, kar je popolnoma razumljivo, saj še 

niso dolgo zaposleni. Povsem razumljivo je, da se razlike med učitelji kažejo tudi glede na delovno 

dobo, vendar so razlike med njimi majhne. Najpogosteje te vire uporabljajo učitelji od 18 do 24 let 

delovne dobe (52,0 %), nato učitelji od 6 do 10 let delovne dobe (47,4 %) in učitelji od 25 do 31 

let delovne dobe (46,7 %). Najpogosteje te vire za načrtovanje uporabljajo učitelji z nazivi – višji 

kot je naziv, pogosteje učitelji uporabljajo znanja s seminarjev. 

Seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja pa se najpogosteje udeležujejo učitelji od 54 do 

59 let (20,0 %), kar je nedvomno povezano z delovno dobo. Največ seminarjev se udeležijo 

učitelji, ki imajo od 18 do 24 let delovne dobe (24,0 %). Največ statističnih razlik na področju 

izobraževanja pa se je pokazalo tudi glede na izobrazbo. Tako se učitelji s končano višješolsko 

izobrazbo (19,6 %) pogosteje udeležujejo seminarjev kot učitelji z univerzitetno izobrazbo (7,4 %). 

Pogostost izobraževanja pa je povezana tudi z višino naziva – najpogosteje se izobražujejo učitelji 

z nazivom svetovalec (15,6 %). 
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Pred leti (Štemberger, 2003) pa so bile glavni vir novih znanj in informacij domače strokovne revije 

in časopisi (pogosto 44,3 %, redko 48,9 %). Pogosteje so razredni učitelji uporabljali tudi domače 

strokovne knjige (pogosto 63,4 %). Glede na naše podatke se je malenkost poslabšal obisk 

programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Res pa je bil odstotek učiteljev, ki so 

programe obiskovali redko ali nikoli, že takrat izjemno velik (79,5 %). Najpogosteje, tako kot v 

naši raziskavi, pa so učitelji kot vir informacij s področja ŠPO uporabljali ustno izročilo (vedno 14,2 

%, pogosto 67,9 %). Drugi mediji, kot so tuje strokovne knjige (redko 30,6 %, nikoli 62,7 %) in 

revije ter časopisi (redko 31,3 %, nikoli 56,8 %), so bile tudi tedaj zelo redko uporabljeni, kar 

sovpada z našimi rezultati. Velik preskok pa lahko opazimo pri uporabi spleta, ki so ga takrat 

uporabljali izjemno redko (redko 44,0 %, nikoli 47,0 %).  

 

Štembergerjeva prav tako ugotavlja, da se izobraževanj pogosteje udeležujejo učitelji z višješolsko 

izobrazbo, starejši učitelji, učitelji z daljšo delovno dobo in učitelji z nazivom svetovalec.  

Piše tudi o razlikah pri uporabi različnih virov: informacije v tujih revijah najpogosteje iščejo učitelji 

med 31 in 40 leti starosti, v domačih strokovnih knjigah pa učitelji, stari nad 56 let. 

  

Zanimivo je, ugotavljajo Jurak, Kovač in Strel (2004), da razredne učiteljice kljub sorazmerno 

skromni ponudbi na trgu pridobijo največ dodatnih znanj o načrtovanju pouka športne vzgoje iz 

priročnikov o tej tematiki. Odgovori kažejo naklonjenost razrednih učiteljic do uporabe tega vira 

znanja, zato bi bilo smiselno pripraviti poseben priročnik prav za delo na tej stopnji šolanja. 

Iz odgovorov je razvidno, da v smislu stalnega strokovnega izpopolnjevanja razrednih učiteljic 

slabo delujejo predvsem študijske skupine (odgovor neuporabno), primerne pa niso niti spletne 

strani Fakultete za šport in Zavoda RS za šolstvo ter seminarji na Pedagoški fakulteti. Iz pregleda 

je vidna predvsem neuporabnost ali neuporabljanje virov dodatnih znanj, ki jih nudi Zavod RS za 

šolstvo, zato bi morala ta institucija skrbno analizirati svoje programe in jih ustrezno spremeniti oz. 

dopolniti. 

Glede na želje razrednih učiteljic bi bilo treba povečati prepoznavnost nekaterih »pisnih« virov 

(revije, priročniki in spletne strani), saj jih velik delež verjetno sploh ni seznanjen z njimi. 

Tako npr. ugotavljamo, da spletne strani didaktike športne vzgoje (www.sp.uni-lj.si/didaktika), kjer 

je tudi zanje veliko zanimivih informacij in praktičnih gradiv, pozna 20,8 % razrednih učiteljic. To je 

sicer veliko glede na to, da spletna stran obstaja šele tretje leto, vendar pa želimo v prihodnjih 

letih ta delež močno povečati. (Jurak, Kovač, & Strel, 2004) 

 

 

Kljub temu da rezultati predhodnega vprašanja kažejo, da učitelji v večini redko komunicirajo z 

drugimi razrednimi učitelji in s športnimi pedagogi, jih velika večina nova znanja še vedno 

pridobiva s pomočjo ustnih informacij. Torej bi bile tu res potrebne spodbude in usmeritve 

vodstva, ki bi še bolj konkretno spodbujalo razredne učitelje k sodelovanju z drugimi učitelji na šoli 

na področju športa. Enako vlogo bi lahko vsaj deloma prevzele tudi študijske skupine. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Alarmantno stanje je predvsem na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na 

področju ŠPO. Potrebno bo najti vire financiranja, spodbuditi tako vodstvo kot učitelje, kajti ta 

način izobraževanja je običajno najbolj učinkovit. Učitelje je treba seznaniti tudi z domačo in s tujo 
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literaturo na tem področju, ki je lahko v situaciji, ko izobraževanje ni možno, v veliko pomoč 

učitelju. 

 

 

 

Tabela 28: Načrtovanje udeležbe v izobraževalnih programih 

NAČRTOVANJE IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV Število f (%) 

Načrtujem in se odločim samostojno. 66 29,1 

Načrtujem skupaj s kolegi, npr. v strokovnem aktivu. 79 34,8 

Načrtujem v sodelovanju z vodstvom šole (ravnateljem). 67 29,5 

Načrtuje in odloči ravnatelj sam. 13 5,7 

Drugo. 2 0,9 

SKUPAJ 227 100,0 

 
Precej enakovreden delež sodelujočih učiteljev (približno po 30 odstotkov) se odloča in načrtuje 

izobraževanje na naslednje tri načine: samostojno (29,1 %), načrtuje skupaj s sodelavci (34,8 %) 

ali pa načrtuje v sodelovanju z vodstvom šole (29,5 %). Precej malo je takih (5,7 %), ki pravijo, da 

ima glavno besedo vodstvo šole. Dva učitelja (0,9 %) pa sta pod 'drugo' zapisala, da pri 

načrtovanju izobraževanja sodelujeta s športnim pedagogom. 

Če bi imeli vsi učitelji proste roke pri izbiri vsebine izobraževanj, bi se jih zagotovo več odločilo tudi 

za tiste programe, ki se tičejo športa. Pomembna pa sta na tem mestu tudi mnenje in usmeritev 

vodstva, ki daje športnim vsebinam več ali manj poudarka ter na ta način spodbudi k 

izobraževanju na tem področju tudi kakšnega učitelja, ki si tega področja sicer sam ne bi izbral. Zdi 

se nam pomembno, da vodstvo spremlja učiteljevo izobraževanje, vendar ga pri izbiri ne omejuje, 

temveč usmerja in spodbuja v različna področja, tudi v šport. 

 

 

 

Tabela 29: Možnost vpliva učitelja na vsebino izobraževanj in predavanj, ki potekajo 
na šoli 

MOŽNOST VPLIVA UČITELJA NA VSEBINO 
IZOBRAŽEVANJ NA ŠOLI 

Število f (%) 

DA 134 59,3 

NE 92 40,7 

SKUPAJ 226 100,0 

 
59,3 % učiteljev ima možnost vpliva na vsebino izobraževanj in predavanj, ki potekajo na šoli, 40,7 

% učiteljev pa te možnosti nima. Menimo, da slednje vpliva na manjšo možnost, da bi se učitelji o 

ŠPO izobraževali več. Zato je tukaj nujno ponovno poudariti pomen komunikacije in sodelovanja 

vodstva z razrednimi učitelji. 
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Tabela 30: Število izobraževanj s področja ŠPO v zadnjih desetih letih 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Tabela 31: Število izobraževanj s področja ŠPO v zadnjih desetih letih (opisna 
statistika) 

 

 
 
 
 

Kar 22,6 % učiteljev se na področju ŠPO v zadnjih desetih letih ni popolnoma nič izobraževalo. 

Podatki so še bolj presenetljivi, ko pogledamo, da se jih je nadaljnjih 54,8 % udeležilo le treh 

izobraževanj ali manj. Iz podatkov lahko razberemo tudi, da se je velika večina sodelujočih (92,9 

%) izobraževala največ petkrat ali pa nikoli. V povprečju so se učitelji v zadnjih desetih letih 

udeležili 2,34 izobraževanja s področja ŠPO. Seveda moramo upoštevati tudi dejstvo, da so učitelji 

s krajšo delovno dobo (manj kot 10 let) imeli precej manj priložnosti kot tisti z deset let delovne 

dobe ali več. 

 

Rezultate lahko v veliki meri pripišemo tudi varčevalnim ukrepom na področju šolstva, ki zadnjih 

nekaj let močno vplivajo na razmere v šolah. Ekonomska kriza je namreč povečala pritisk na 

izobraževalni sistem (Funding …, 2013). Prav gotovo je tu velik dejavnik tudi podpora in interes 

vodstva ter motivacija samega učitelja.  

 

 
 
 

 

ŠTEVILO 
IZOBRAŽEVANJ 

Število f (%) F (%) 

0 51 22,6 — 

1 53 23,4 46,0 

2 34 15,0 61,0 

3 37 16,4 77,4 

4 14 6,2 83,6 

5 21 9,3 92,9 

6 6 2,7 95,6 

7 4 1,8 97,4 

8 2 0,9 98,3 

10 2 0,9 99,2 

15 1 0,4 99,6 

20 1 0,4 100,0 

SKUPAJ 226 100,0 100,0 

Število 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

226 0 20 2,34 2,497 
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Tabela 32: Število izobraževanj s področja ŠPO v času celotnega poučevanja 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tabela 33: Število izobraževanj s področja ŠPO v času celotnega poučevanja (opisna 
statistika) 

 
 

 
 
Iz tabele je razviden podatek, da se 15,2 % učiteljev na področju ŠPO še ni izobraževalo. 

Nadaljnjih 36,7 % se je udeležilo le treh izobraževanj ali manj. 68,0 % sodelujočih pa se je v času 
svojega celotnega poučevanja izobraževalo največ petkrat ali pa nikoli. Manj je tistih učiteljev, ki 
so se izobraževali več. Tako se je le 11 % učiteljev udeležilo več kot deset izobraževanj s to 

vsebino. V povprečju se je vsak v raziskavo vključen učitelj udeležil 5,32 izobraževanj z vsebino 
ŠPO (seveda povprečje precej povečujejo tisti posamezniki, ki so se izobraževali precej več). 
 

Če podatek o številu učiteljev, ki se o ŠPO še nikoli niso izobraževali, primerjamo  s podatkom v 
zadnjih desetih letih pri prejšnjem vprašanju (22,6 %), ugotovimo, da ni kakšne drastične razlike. 
Če pa pogledamo povprečno število izobraževanj na učitelja (5,32 %), je to več kot dvakrat večje 

od tistega podatka o izobraževanju v zadnjih desetih letih (2,34 %), kar pa za dejansko število 
izobraževanj seveda ne velja. Če namreč v obeh vprašanjih primerjamo, kolikšen delež učiteljev se 

ŠTEVILO 
IZOBRAŽEVANJ 

Število f (%) F (%) 

0 34 15,2 — 

1 29 13,0 28,2 

2 25 11,2 39,4 

3 28 12,5 51,9 

4 11 4,9 56,8 

5 25 11,2 68,0 

6 8 3,6 71,6 

7 5 2,2 73,8 

8 11 4,9 78,7 

9 2 0,9 79,6 

10 21 9,4 89,0 

12 1 0,5 89,5 

13 2 0,9 90,4 

14 1 0,5 90,9 

15 8 3,6 94,5 

18 1 0,5 95,0 

20 7 3,1 98,1 

25 1 0,5 98,6 

30 2 0,9 99,5 

40 1 0,5 100,0 

SKUPAJ 223 100,0 100,0 

Število 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

223 0 40 5,32 6,003 
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je izobraževal petkrat ali manj, ugotovimo, da je podatek za zadnjih deset let 92,9 %, za celotno 

izobraževanje pa 68,0 %, torej je razlika zgolj za četrtino (24,9 %). 
 
Torej lahko sklepamo, da se udeležba izobraževanj na področju ŠPO v zadnjih desetih letih na tem 

področju ni bistveno spremenila in da so se nasploh nekoliko več izobraževali učitelji z daljšo 
delovno dobo. Očitno se učitelji pred recesijskimi ukrepi na tem področju niso izobraževali toliko 
več, kot bi lahko pričakovali, kajti tudi odstotkovno gledano, v raziskavi ni sodelovalo več učiteljev 

z 10 let delovne dobe ali manj, da bi bil zaradi tega delež učiteljev z manjšim številom izobraževanj 
večji. 
 

Dobljene rezultate lahko označimo kot manj zanesljive, saj se vsi učitelji, sploh pa tisti z daljšo 

delovno dobo, verjetno ne spomnijo točnega števila izobraževanj na tem področju in so zapisali 

neko približno število. Hkrati pa se zdijo nekateri podatki pretirani in nerealni (40, 30, 25 … 

izobraževanj na področju športa) in precej povečujejo povprečno število izobraževanj na 

posameznega učitelja. Torej lahko sklepamo, da je dejansko povprečje še nižje od zapisanega. 

Tudi delež učiteljev, ki pravijo, da se na tem področju še niso izobraževali (15,2 %), se ne ujema 

čisto s podatkom v tabeli 27, ko smo učitelje spraševali po tem, kako pogosto pridobivajo nova 

znanja za poučevanje ŠPO v programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Tam je 20,7 % 

vprašanih učiteljev označilo odgovor nikoli. Verjetno je dejansko stanje nekje vmes – med 15 in 20 

%. 

 

Kljub vsemu so prikazani podatki nazoren pokazatelj stanja, da se učitelji razrednega pouka na 

področju ŠPO zelo malo izobražujejo, približno petina pa se izobraževanja s to tematiko še nikoli ni 

udeležila. 

 

Kljub temu, da nas je pri tem vprašanju zanimalo, koliko so se na področju ŠPO učitelji izobraževali 

v času celotnega poučevanja, se rezultati ne razlikujejo prav dosti od tistih pri prejšnjem vprašanju 

(izobraževanje v zadnjih desetih letih). Razlika pri rezultatih je predvsem v tem, da je sodelovalo 

veliko učiteljev, ki imajo daljšo delovno dobo in so imeli več priložnosti ter pogojev za 

izobraževanje v preteklosti. Zagotovo pa lahko rečemo tudi, da imajo pri izobraževanju 

najpogosteje prednost druga področja – tako s stališča učiteljev kot vodstva. Da se učitelj odloči za 

dodatno izobraževanje na tem področju, se mora najprej zavedati pomena in vpliva ŠPO na 

učence, biti pa mora tudi precej samokritičen in imeti voljo ter željo, postati boljši in posledično 

vplivati na kakovost športno-vzgojnega procesa. 

Poklicni razvoj učitelja je predpogoj za kakovostno poučevanje in upoštevanje raznolikosti učencev 

(Javrh, & Kalin, 2011). Poučevanje zahteva kompleksne in dinamične kombinacije znanja, 

spretnosti, razumevanja, vrednot in stališč. Za njihovo pridobivanje in razvoj si je potrebno 

prizadevati celotno kariero, kar zahteva refleksivno in namensko prakso ter visoko kakovostne 

povratne informacije. (Supporting …, 2013) 

Učitelji morajo imeti vse potrebne kompetence, da bo njihovo poučevanje res učinkovito. Hkrati pa 

jih je potrebno spodbujati k nadaljnjemu razvoju, izobraževanju in razširjanju kompetenc, kar je v 

hitro spreminjajočem se svetu ključnega pomena. (Supporting …, 2013) 
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Tabela 34: Področja/vsebine ŠPO, kjer so se učitelji že izobraževali 

 
Na to vprašanje so odgovorili tisti učitelji, ki so se na področju ŠPO izobraževali vsak enkrat (N = 

197). Vsak učitelj je navedel vsa področja oz. vsebine ŠPO, na katerih se je izobraževal do sedaj.  

 

Večina učiteljev je navedla eno ali dve področji. Manj je bilo takih, ki so navedli več vsebin. Seveda 

pa je to odvisno tudi od učiteljeve delovne dobe, njegove motivacije ter kakšne možnosti imajo 

učitelji za izobraževanje. 

 

Učitelji so se izobraževali na različnih področjih. Največ so se do sedaj izobraževali na plesnem 

področju (36,0 %), več kot polovica manj se jih je izobraževala o didaktičnih, športnih igrah (15,7 

%) in plavanju (15,2 %), sledijo igre z žogo (13,7 %), gimnastika (11,7 %) in elementarne igre 

(9,6 %). 

  

V svoji raziskavi J. Vodovnik (2014) navaja, da so se učitelji prav tako najpogosteje izobraževali na 

področju plesa (23 %), veliko tudi na področju splošnih didaktičnih vsebin (16 %), iger z žogo (14 

%) in plavanja (11 %). Precej manj ali nič pa so se učitelji izobraževali na področju gimnastike, 

atletike in malih športnih iger z žogo. 

PODROČJE IZOBRAŽEVANJA Število f (%) 

ples, plesno-gibalne igre 71 36,0 

didaktične/športne igre 31 15,7 

plavanje 30 15,2 

igre z žogo 27 13,7 

gimnastika 23 11,7 

elementarne igre 19 9,6 

FIT Slovenija, atletika 17 8,6 

splošne vsebine 15 7,6 

pohodništvo 12 6,1 

smučanje, mala odbojka 11 5,6 

metodika 9  4,6 

dodatni programi – Zlati sonček, Krpan 8 4,1 

ocenjevanje znanja in vrednotenje,  modul za devetletko 7 3,6 

naravne oblike gibanja, mali rokomet 6 3,1 

delo z otroki s posebnimi potrebami,  motivacija, kolesarstvo, didaktika, 
mala košarka, medpredmetno povezovanje, športno-vzgojni karton 

5 2,5 

joga, mali nogomet, prva pomoč, rolanje, sproščanje, pomen športa za 

zdravje 
4 2,0 

uporaba športnih rekvizitov, orodij,  ustvarjalni gib, IKT 3 1,5 

zagotavljanje varnosti, plezanje, telesni in gibalni razvoj otrok, športni 
dnevi, talna telovadba, zdrav življenjski slog, načrtovanje ŠPO, 
gimnastične vaje 

2 1,0 

šport kot način razvijanja inteligence, psihologija športa,  šola v naravi, 
tek na smučeh, športna  značka, aerobika,  konjeništvo, diferenciacija, 
badminton,  nadarjeni učenci, pilates 

1 0,5 

različna področja 6  3,1 
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Štembergerjeva (2003) pa v svoji raziskavi piše, da se je tedaj najvišji odstotek učiteljev udeležil 

seminarjev s splošnimi didaktičnimi vsebinami. 

 

 
 
Tabela 35: Razlogi, zaradi katerih se učitelji na področju ŠPO niso izobraževali več 

RAZLOGI  Število f (%) 

Finance, previsoka kotizacija, varčevanje. 30 14,4 

Učitelji menijo, da so dovolj usposobljeni. 28 13,5 

Ni interesa. 
Druga področja so pomembnejša.  
Neustrezni programi izobraževanj ali pa jih je premalo. 

20 9,6 

Potrebno se je izobraževati na različnih področjih. 19 9,1 

Učitelji menijo, da so se na tem področju izobraževali dovolj. 15 7,2 

Ni časa.  
Omejeno izobraževanje. 

13 6,2 

Omejitve s strani ravnatelja, ni spodbud.  
Ni bilo možnosti. 

12 5,8 

Ker je bilo dovolj drugih izobraževanj. 9 4,3 

Oddaljenost od kraja izvedbe. 7 3,4 

Sodelovanje s športnim pedagogom. 6 2,9 

Učitelj ŠPO ne poučuje ves čas. 5 2,4 

Kratka delovna doba.  4 1,9 

Menjava službe.  
Neobveščenost o izobraževalnih programih. 

3 1,4 

Odsotnost z dela.  
Slabi pogoji za izvajanje ŠPO. 

2 1,0 

Zdravstveni razlogi.  
Slabe izkušnje iz otroštva.  
Starost, daljša delovna doba. 

1 0,5 

Ne vem. 4 1,9 

 

 
Učitelji so pri tem vprašanju navedli enega ali več razlogov, zakaj se na področju ŠPO niso 

izobraževali več (N = 208). 

 

Največji delež učiteljev (14,4 %) je kot razlog navedlo finance (vladni varčevalni ukrepi, varčevanje 

ravnateljev in previsoke kotizacije, sploh za tiste učitelje, ki si morajo seminarje plačevati sami). 

Verjetno lahko tu zraven štejemo tudi tiste učitelje, ki so kot razlog navedli ˝omejeno 

izobraževanje˝ (6,2 %).  

Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da precej učiteljev meni, da so za ŠPO dovolj usposobljeni (13,5 %) 

oz. da so se na tem področju izobraževali dovolj (7,2 %) in da za to področje nimajo interesa (9,6 

%) oz. so druga področja zanje pomembnejša (9,6 %).  

9,6 % jih pravi, da so programi izobraževanj neustrezni ali pa jih je premalo, 9,1 % učiteljev pa se 

je izobraževalo tudi na drugih področjih ali pa je imelo dovolj drugih izobraževanj, zato se za 

področje ŠPO niso odločili (4,3 %). 
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Na količino izobraževanj vpliva tudi pomanjkanje časa (6,2 %). Prevelika obremenjenost učiteljev, 

nenehne prenove, vedno nove zahteve in birokracija učitelju jemljejo ogromno dragocenega časa 

in energije, ki bi ga lahko sicer vložil v lastno izobraževanje, osebnostno rast, v delo v razredu in v 

učence. 

Nadalje ovire poleg vladnih ukrepov postavlja tudi vodstvo šol (5,8 %). Nekateri učitelji (5,8 %) 

navajajo, da niso imeli možnosti. Predvidevamo, da je bil vzrok najverjetneje varčevanje ali pa 

omejitve vodstva. Poleg tega učitelje moti tudi prevelika oddaljenost od kraja izvedbe 

izobraževanja (3,4 %). Izpostavili pa bi še dva pomembna vzroka, in sicer neobveščenost o 

izobraževalnih programih (1,4 %) in odsotnost z dela (1,0 %). Slednje pogosto ni pogodu vodstvu 

šole, ki mora takrat organizirati nadomeščanja. 

23 učiteljev na vprašanje ni odgovorilo. 

 

Vpliva vladnih ukrepov ali vodstva ne moremo izničiti, lahko pa spremenimo kaj drugega. Lahko 

poskušamo vplivati na ravnatelje, na obveščenost učiteljev in izboljšamo ponudbo izobraževalnih 

programov na področju ŠPO ter jo čim bolj prilagodimo potrebam in možnostim učiteljev. 

 

 
 
Tabela 36: Področja, kjer bi učitelji želeli pridobiti dodatna znanja in spretnosti za 
poučevanje ŠPO 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽELENO PODROČJE IZOBRAŽEVANJA Število f (%) 

gimnastika 30 14,4 

atletika 17 8,1 

mali rokomet 15 7,2 

mali nogomet, ples oz. plesno-gibalne igre 14 6,7 

mala košarka, vsa področja 13 6,2 

mala odbojka, učenci s posebnimi potrebami in nadarjeni učenci, varnost, 
ocenjevanje znanja in vrednotenje 

11 5,3 

elementarne igre 8 3,8 

igre z žogo, splošne vsebine, metodika, prva pomoč, novi pristopi k 
poučevanju ŠPO, didaktične/športne igre 

7 3,3 

didaktika 6 2,9 

dejavnosti za ogrevanje in ohlajanje, plavanje, IKT, organizacija in oblike 
dela s primeri 

5 2,4 

telesni in gibalni razvoj otrok, diferenciacija 4 1,9 

izvedba ŠPO v slabih prostorskih ali materialnih pogojih, načrtovanje 
primernih obremenitev, teoretična znanja z didaktiko 

3 1,4 

ritmična gimnastika, motivacija, uporaba športnih rekvizitov in orodij, 
smučanje, pomen športa za zdravje, joga 

2 1,0 

badminton, pohodništvo, gimnastične vaje, aerobika, talna telovadba, 
načrtovanje ŠPO, padci, športno-vzgojni karton, šola v naravi, šport v 
OPB, dodatni programi – Zlati sonček, Krpan, vsebine za neobvezni izbirni 
predmet, razvoj motoričnih sposobnosti, športni dnevi, premagovanje 

strahu pri otrocih pravljična joga in gibalne zgodbe ter tibetančki 

1 0,5 

ne vem 4 1,9 

nič 7 3,3 
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Nobeno začetno izobraževanje učiteljev, tudi če je odlično, ne more zagotoviti vseh kompetenc, ki 

jih učitelji potrebujejo na svoji poklicni poti (Sklepi Sveta …, 2009), zato je nadaljnje izobraževanje 

tudi na področju ŠPO nujno potrebno. 

 

Najbolj zaželeno področje izobraževanja je gimnastika (14,4 %), skoraj polovico manj v raziskavo 

vključenih učiteljev pa bi se najraje izobraževalo na področju atletike (8,1 %). Sledijo male igre z 

žogo (mali rokomet 7,2 %, mali nogomet 6,7 %, mala košarka, 6,2 %, mala odbojka 5,3 %) in 

plesne vsebine (6,7 %). Nekateri učitelji bi se radi izobraževali na vseh področjih ŠPO (6,2 %), 

spet drugi na področju dela z učenci s posebnimi potrebami in z nadarjenimi na področju športa 

(5,3 %), enak odstotek vprašanih pa bi izbralo področja varnosti pri ŠPO ter ocenjevanja znanja in 

vrednotenja. 

22 učiteljev na to vprašanje ni podalo odgovora (N = 209). 

 

Glede na rezultate Vodovnikove (2014) pa bi si učitelji najpogosteje želeli izobraževati na področju 

osnovne motorike (57,3 %), iger z  žogo (54,8 %), splošnih didaktičnih vsebin (54,5 %), plesa 

(47,2 %). Seminar dodatnih vsebin (Zlati sonček …) bi si želelo obiskati 39,5 % učiteljev, atletike 

38,2 %, gimnastike 37,3 %, področja šole v naravi  31,4 % in plavanja 30,7 %.  Manj (redko ali 

nikoli) pa si učitelji želijo izpopolniti na področju vsebin malega nogometa (87,8 %), drsanja (85,6 

%), male košarke (83,1 %), malega rokometa (82,2 %), rolanja (81,3 %), male odbojke (81,2 %) 

in smučanja (80,4 %). 

 

Če rezultate (Vodovnik, 2014) primerjamo s tistimi v raziskavi Štembergerjeve (2003), lahko pri 

rezultatih Vodovnikove (2014) opazimo nekolikšen upad zanimanja pri posameznih področjih 

izobraževanja. Želena področja izobraževanja so pred leti (Štemberger, 2003) bila najpogosteje 

področja osnovne motorike (71,8 %), splošnih didaktičnih vsebin (57,7 %), plesa (69,5 %), 

dodatnih programov (51,5 %), atletike (42,2 %), gimnastike (51,9 %), šole v naravi (39,7 %), 

plavanja (34,9 %) in smučanja (20,2 %). 

 

S primerjavo z našimi rezultati opazimo zamenjan vrstni red glede najpogostejše izraženih želenih 

področij izobraževanja. Glede na to bi se, kot smo zgoraj že zapisali, danes učitelji največkrat 

odločili za izobraževanje na področju gimnastike, nato atletike, malih športnih iger z žogo in plesa. 

Nikakor pa niso zaželena področja šola v naravi, dodatne vsebine, plavanje ali smučanje. Odstotek 

učiteljev pri določenem področju pa je manjši zaradi tega, ker so jih učitelji sami vpisovali in tako 

navedli več različnih. 

 

Če bi se učitelji za vsebino izobraževanj odločali v pogovoru z drugimi razrednimi učitelji in s 

športnimi pedagogi, ali pa če bi jim ponudili izbor izobraževalnih vsebin, bi zagotovo kdo izbral še 

kakšno področje, na katerem bi se rad izpopolnil. Vendar pa smo na tak način dobili tudi odgovore, 

ki jih morda sicer ne bi. Ta preglednica je lahko izhodišče za načrtovanje programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja, hkrati pa tudi dodiplomskega izobraževanja. 

 

Učitelji za izobraževanje pogosto izberejo vsebino, za katero kažejo največ zanimanja, hkrati pa je 

to isto področje mnogokrat tudi njihova šibka točka (Štemberger, 2007a). 
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Tabela 37: Načini pridobivanja novih znanj oz. kompetenc na področju ŠPO, ki 
učiteljem najbolj ustrezajo 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Pri tem odprtem vprašanju so učitelji zapisali tiste načine pridobivanja novih znanj oz. kompetenc 

na področju predmeta šport, ki jim najbolj ustrezajo. Nekateri so navedli le en način, drugi dva ali 

več različnih. 

Rezultati kažejo, da si večina učiteljev (53,0 %) želi konkretnih, uporabnih znanj in se je še vedno 

pripravljena potruditi ter do novih znanj priti aktivno na različnih programih nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja. Ker pa tovrsten način ni dostopen vsem učiteljem in ker je znanje 

učiteljev omejeno, bi marsikateremu (27,0 %) prišli prav tudi video posnetki z razlago, ki bi jih 

uporabili pri pouku ŠPO kot dodatno pojasnilo ali namesto lastne demonstracije neke gibalne 

prvine. Dokaj pogosto bi se vprašani odločili tudi za kolegialne hospitacije (23,7 %), ki so učinkovit 

in brezplačen način prenašanja znanj, vendar pa so te zaradi zasedenosti učiteljev v času pouka 

zelo težko izvedljive. S sodelavcem se običajno lažje posvetuješ izven pouka (3,3 %). Učinkovita 

rešitev za mnoge (15,3 %) bi bila tudi strokovna literatura, priročniki za posamezna področja s 

teorijo, razlago, metodiko, različnimi dejavnostmi, s primeri učnih ur, slikovnim gradivom …  

Priročnik lahko vzameš tudi s seboj v telovadnico. Dober primer takega priročnika je Gimnastična 

abeceda avtorjev D. Novak, M. Kovač in I. Čuk (2008). Nekateri učitelji (13,5 %) pa radi 

prisluhnejo tudi predavanjem na to temo in si stvari skrbno zabeležijo ter nova znanja tako 

poskušajo prenesti v svojo prakso. Drugim do novih znanj najlažje pomagajo športni pedagogi (5,6 

%) ali pa si določene informacije poiščejo na spletu (2,3 %). 

16 učiteljev na to vprašanje ni odgovorilo (N = 215). 

 

Vsekakor lahko glede na rezultate raziskave rečemo, da si večina učiteljev želi pridobiti nova 

znanja in kompetence na področju ŠPO. Potrebujejo le možnost, nekateri pa nekaj spodbude. 

Stroka pa mora glede na potrebe učiteljev in učencev ponuditi ustrezne, kvalitetne programe 

izobraževanj, ki prisluhnejo tudi dejanskim pogojem, v katerih učitelji delajo. Zaželena so 

izobraževanja, katerih vsebine se lahko neposredno prenesejo v pouk. Taka izobraževanja, kjer bi 

se učitelji, poleg pridobivanja novih znanj oz. kompetenc, seznanjali tudi z novostmi na področju 

ŠPO in tudi obnavljali znanja s tega področja. Prav tako je potrebno poskrbeti, da bodo o 

ponujenih izobraževalnih programih učitelji bolje obveščeni, zato je potrebno za obveščanje najti 

nove načine, ne le preko ravnateljev in Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in 

NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC Število f (%) 

seminar, delavnica z aktivno udeležbo 114 53,0 

video posnetki z razlago 58 27,0 

kolegialne hospitacije 51 23,7 

priročniki in druga strokovna literatura 33 15,3 

predavanje 29 13,5 

sodelovanje s športnim pedagogom 12 5,6 

sodelovanje, pogovor  z razrednim učiteljem 7 3,3 

informacije s spleta 5 2,3 

ne vem 2 0,9 
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usposabljanja strokovnih delavcev (KATIS). Prav bi bilo, da bi se učiteljem ponudila možnost 

izobraževanja v popoldanskem času, saj mnogim učiteljem ni omogočena odsotnost od pouka. 

Prav tako so večinoma učinkovite tudi kakšna krajše oblike izobraževanj. 

 

Kljub temu pa imamo na drugi strani zastrašujočih 39,9 % učiteljev, ki menijo, da so na področju 

ŠPO dovolj izobraženi oz. zanj nimajo interesa. V tem primeru bi bilo potrebno, poleg učiteljev 

samih, izobraziti in o pomenu kakovostnega ŠPO za otroke ozavestiti tudi vodstva šol, ki lahko 

nadalje na različne načine pozitivno vplivajo na svoje zaposlene. 

 

Razredni učitelji, ki večinoma poučujejo v nižjih razredih osnovne šole, so pri poučevanju ŠPO pred 

zelo odgovorno nalogo. Ravni športnih znanj in gibalnih zmožnosti ter odnos do športa na tej 

razvojni stopnji bodo namreč v veliki meri določali kasnejši način življenja posameznika. Razredni 

učitelji se pri tem soočajo z različnimi težavami, ki pa jih lahko šole s primerno organizacijo dela 

odpravijo ali zmanjšajo. Priporoča se, da šole najdejo dodatne finančne vire in pogosteje vključijo v 

pouk ŠPO nižjih razredov športnega pedagoga. Skupno poučevanje športnega pedagoga in 

razrednega učitelja bo pripomoglo h kakovostnejšemu in k bolj varnemu pouku športne vzgoje, 

hkrati pa bo omogočalo učinkovitejši prenos znanj med obema učiteljema. (Jurak, Kovač, & Strel, 

2004) ).  

Korektna in kakovostna izvedba športno-vzgojnega procesa je zelo odvisna prav od ustreznega 

načrtovanja le tega. Zato bi morda kazalo izboljšati sodelovanje s športnimi pedagogi tudi pri tem. 

(Štemberger, 2004b) 

 

Ko se razpravlja o kakovosti, razmišlja  Vujoševič (1992), se razpravlja o ljudeh in vse spremembe 

so odvisne predvsem od ljudi. Zato se mora spremeniti zavest ljudi o pomembnosti kakovosti in se 

začeti izobraževati na tem področju. Namen izobraževanja o kakovosti je spodbuditi prav tiste, ki 

so zastali v svojem profesionalnem razvoju. Vse vpletene je potrebno stalno izobraževati, kajti 

največji problem pri uvajanju nove filozofije na področju kakovosti ni v tem, ker ljudje kakovosti ne 

poznajo, temveč v tem, ker mislijo da jo poznajo. 

Znanje, sposobnosti in angažiranost učiteljev ter kakovostno vodenje v šolah so najpomembnejši 

dejavniki pri zagotavljanju visokokakovostnega izobraževanja (Sklepi Sveta …, 2009). Zato pa 

morajo učitelji svoja znanja in spretnosti razvijati in vzdrževati s stalnim strokovnim 

izpopolnjevanjem (Supporting …, 2012). 

Prav vsak človek v organizaciji mora razumeti svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti. Zato 

mora biti vsak za svoje delo dovolj izobražen, usposabljanje pa mora biti konsistentno. (Crosby, 

1991) Saj so uspešne šole tiste, kjer se nenehno učijo učitelji, vodstvo in učenci (Stopar, 2008). 

 

Potrebno je vedeti, kakšnega učitelja potrebujemo in katere so šibke točke v njegovem poučevanju 

ŠPO. Šele nato lahko spremembe v programih dodiplomskega izobraževanja pospešijo izobrazbo 

kompetentnih učiteljev, kritičnih intelektualcev, ki lahko uporabijo pridobljena znanja in spretnosti 

ter se hkrati zavedajo pomena vseživljenjskega pridobivanja novih strokovnih znanj in izkušenj. 

 

Otroci si namreč zaslužijo kakovostno športno vzgojo, saj je potreba po gibanju ena njihovih 

osnovnih potreb, njena realizacija pa njihova osnovna pravica. Velika in odgovorna dolžnost 
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odraslih pa je, da naredimo vse, kar je v naši moči, da otrokom realizacijo te pravice tudi 

omogočimo. (Štemberger, 2005b) 
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8.5.2 VREDNOTENJE HIPOTEZ 
 

 

HIPOTEZA 1 

H1: Razredni učitelji v večini ocenjujejo, da za vsaj 10 navedenih kompetenc za 

kakovostno poučevanje športa niso dovolj usposobljeni. 

 

V raziskavi smo preverjali, ali učitelji v večini ocenjujejo, da za vsaj 10 izmed 36 kompetenc za 

kakovostno poučevanje športa niso dovolj usposobljeni.  

 

Pri vrednotenju prve hipoteze smo uporabili osnovno statistiko. 

 

Najprej smo poiskali odgovore, kjer so učitelji ocenili, da za določeno kompetenco niso dovolj 

usposobljeni. To pomeni, da so jo ocenili z oceno 1 (sploh nisem usposobljen) ali z oceno 2 (nisem 

dovolj usposobljen). Nato smo za vsakega učitelja izračunali, za koliko kompetenc za kakovostno 

poučevanje športa meni, da ni dovolj usposobljen. To smo prikazali s spodnjo tabelo. 

 
 
Tabela 38: Delež učiteljev glede na število kompetenc, za katere učitelji niso dovolj 
usposobljeni (ovrednoteno z oceno 1 ali 2) 

ŠTEVILO KOMPETENC, ZA 
KATERE UČITELJI MENIJO, DA 

ZANJE NISO DOVOLJ 
USPOSOBLJENI 

Število f (%) F (%) 

0 28 12,1 12,1 

1 22 9,5 21,6 

2 15 6,5 28,1 

3 13 5,6 33,8 

4 23 10,0 43,7 

5 23 10,0 53,7 

6 24 10,4 64,1 

7 13 5,6 69,7 

8 14 6,1 75,8 

9 15 6,5 82,3 

10 8 3,5 85,7 

11 5 2,2 87,9 

12 3 1,3 89,2 

13 2 0,9 90,0 

14 3 1,3 91,3 

15 3 1,3 92,6 

16 4 1,7 94,4 

17 2 0,9 95,2 

18 3 1,3 96,5 

19 2 0,9 97,4 
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20 3 1,3 98,7 

21 2 0,9 99,6 

30 1 0,4 100,0 

Skupaj  231 100,0 100,0 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele, so učitelji zelo visoko ocenili svojo usposobljenost za večino 

kompetenc za kakovostno poučevanje predmeta šport, kar je pokazala tudi statistična analiza pri 

osnovnih podatkih, ko smo navedli, da so učitelji zgolj 4 kompetence ocenili s povprečno oceno 

pod 2,8.  

 

Nad pričakovanji je 12,1 % učiteljev ocenilo, da so usposobljeni (ocena 3) ali zelo usposobljeni 

(ocena 4) za vseh 36 kompetenc. Več kot polovica sodelujočih (53,7 %) pa meni, da niso dovolj 

usposobljeni le za največ  5 kompetenc, torej za 5 ali manj. 

 
 
Tabela 39: Število kompetenc, za katere učitelji niso dovolj usposobljeni (ovrednoteno 
z oceno 1 ali 2) – opisna statistika 

Število 
Najnižja 
vrednost 

Najvišja 
vrednost 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

231 0 30 6 5,17267 

 
Zelo visoko samovrednotenje kompetentnosti za kakovostno poučevanje športa je pokazal tudi 

izračun, da učitelji v povprečju ocenjujejo, da niso dovolj usposobljeni za 6 kompetenc (tabela 39). 

 

 

 

Tabela 40: Delež učiteljev glede na ocene kompetenc za kakovostno poučevanje športa 
– preverjanje 1. hipoteze 

  Število f (%) 

Učitelji, ki ocenjujejo, da niso usposobljeni za manj kot 10 kompetenc. 190 82,3 

Učitelji, ki ocenjujejo, da niso usposobljeni za 10 ali več kompetenc. 41 17,7 

Skupaj 231 100,0 

 
Podatki jasno kažejo, da se je izkazalo ravno obratno: velika večina (82,3 %) sodelujočih razrednih 

učiteljev meni, da niso usposobljeni za manj kot 10 navedenih kompetenc. To pomeni, da učitelji v 

večini ocenjujejo, da so dovolj usposobljeni (ocena 3 ali 4) za vsaj 27 izmed 36 kompetenc za 

kakovostno poučevanje športa. Zgolj 17,7 % učiteljev pa ocenjuje, da so slabše usposobljeni za 

vsaj 10 kompetenc.  
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Dodatnega statističnega testa tu ni bilo potrebno delati, saj je že iz zgornjih podatkov povsem 

razvidno, da hipoteze ne moremo potrditi, zato smo na podlagi rezultatov opisne 

statistike ovrgli prvo hipotezo (H1), kar pomeni, da razredni učitelji v večini 

ocenjujejo, da niso dovolj usposobljeni za manj kot 10 navedenih kompetenc za 

kakovostno poučevanje športa, torej svojo usposobljenost za kakovostno poučevanje 

športa v povprečju ocenjujejo precej visoko.  

 

Tu želimo ponovno izpostaviti (natančnejša analiza je podana že v osnovnih podatkih), da so se po 

našem mnenju učitelji precej precenili in svojo usposobljenost v večini ocenili nerealno oz. premalo 

samokritično. Realnejšo sliko stanja (stopnjo kompetentnosti učiteljev za kakovostno poučevanje 

ŠPO) pa bi lahko preverili s testi ali z neposrednim opazovanjem učiteljevega dela. 

 

 

 

Zaradi velike količine podatkov bomo pri vseh naslednjih tabelaričnih prikazih 

predstavili le tiste spremenljivke, pri katerih so se pokazale statistično značilne razlike 

oz. tiste podatke, ki so pomembni za vrednotenje hipotez. Ostali podatki so na voljo na 

priloženi zgoščenki. 

 

 

 

 

HIPOTEZA 2 

H2: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na oceno posamezne kompetence za poučevanje športa. 

 

Zanimalo nas je, kako razredni učitelji z različno delovno dobo ocenjujejo posamezne kompetence 

za poučevanje športa in ali obstajajo med njimi statistično pomembne razlike. 

 

Za vrednotenje druge hipoteze smo uporabili analizo variance (ANOVA), saj je ocenjevalna lestvica 

štiristopenjska, in post hoc preizkus.  

 

Sicer za uporabo analize variance potrebujemo vsaj 30 enot, mi pa imamo v skupini učiteljev od 0 

do 5 let delovne dobe zgolj 17 učiteljev, zato se razlike težje pokažejo. Kljub temu skupin nismo 

združevali, saj je med izkušnjami učiteljev od 0 do 5 in od 6 do 10 let delovne dobe lahko 

precejšnja razlika. Ta analiza je za ta tip vprašanja primernejša, prav tako pa olajša samo 

interpretacijo rezultatov. 
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Tabela 41: Rezultati Levenovega F preizkusa homogenosti varianc za 2. hipotezo 

 
Levenov 

F 
preizkus 

G1  
(število 

prostostnih 
stopenj 1) 

G2  
(število 

prostostnih 
stopenj 2) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

KOMPETENCA 8: Poznavanje učnega načrta za 
šport. 

0,718 5 223 0,610 

KOMPETENCA 10: Poznavanje in uporaba 
različnih virov informacij za načrtovanje pouka 
športa (spletne strani, strokovna literatura, 
članki …). 

1,535 5 222 0,180 

KOMPETENCA 28: Usposobljenost za 
oblikovanje in podajanje povratnih informacij 
(npr. ovrednotenje gibalnega razvoja, 
obrazložitev ocene, svetovanje otrokom in 
staršem) pri predmetu šport. 

1,685 5 221 0,139 

KOMPETENCA 5: Poznavanje in razumevanje 
socialnih, kognitivnih, osebnostnih, 
motivacijskih, moralnih in drugih vplivov oz. 
vidikov športa. 

2,692 5 223 0,022 

KOMPETENCA 21: Usposobljenost za pedagoško 
vodenje razreda pri športno-vzgojnem procesu 
(obvladovanje discipline, konfliktov, spoštovanje 
različnosti, etičnosti …). 

6,246 5 219 0,000 

KOMPETENCA 22: Usposobljenost za 
organizacijo in vodenje športno-vzgojnega 
procesa (tekoč potek učne ure, priprave orodij 
in pripomočkov, ustrezna gostota gibalnih 
dejavnosti, ustrezna navodila učencem …). 

2,451 5 220 0,035 

KOMPETENCA 32: Usposobljenost za 
organizacijo, vodenje in evalvacijo ter 
interpretacijo meritev za športno-vzgojni karton. 

2,289 5 222 0,047 

 
Najprej smo z Levenovim F testom preverili homogenosti varianc, ki se je za večino ocenjenih 

kompetenc (razen pri K5, K21, K22 in K32) izkazal za statistično neznačilnega (p>0,05). Tako 

lahko pri interpretaciji upoštevamo F preizkus, ki predpostavlja enakost  varianc.  

 
 
 
Tabela 42: Rezultati analize variance (ANOVA) za 2. hipotezo 

 
Vsota 

kvadratov 

G 
(število 

prostostnih 
stopenj) 

Povprečje 
kvadratov 

F 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

KOMPETENCA 8: Poznavanje 
učnega načrta za šport. 

Med 
skupinami 

3,508 5 0,702 2,558 0,028 

Znotraj 
skupin 

61,164 223 0,274   

Skupaj 64,672 228    

KOMPETENCA 10:. 
Poznavanje in uporaba 
različnih virov informacij za 
načrtovanje pouka športa 
(spletne strani, strokovna 
literatura, članki …). 

Med 
skupinami 

5,237 5 1,047 2,565 0,028 

Znotraj 
skupin 

90,658 222 0,408   

Skupaj 95,895 227    
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KOMPETENCE Z: 28. 
Usposobljenost za oblikovanje 
in podajanje povratnih 
informacij (npr. ovrednotenje 
gibalnega razvoja, 
obrazložitev ocene, 
svetovanje otrokom in 
staršem) pri predmetu šport. 

Med 
skupinami 

7,278 5 1,456 4,04 0,002 

Znotraj 
skupin 

79,629 221 0,36   

Skupaj 86,907 226    

 
 

Vrednost F preizkusa je le pri treh kompetencah pokazal statistično pomembne razlike. In sicer pri 

K8 (F=2,558, p=0,028), K10 (F= 2,565, p=0,028) in K28 (F=4,04 , p=0,002). To pomeni, da se 

pri teh kompetencah med razrednimi učitelji z različno delovno dobo pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na oceno posamezne kompetence za poučevanje športa. Za natančnejšo 

določitev razlik v ocenah kompetenc med učitelji z različno delovno dobo pa smo uporabili Tukeyev 

Post Hoc preizkus. 

 
 

 
Tabela 43: Rezultati Tukeyevega Post Hoc preizkusa za 2. hipotezo 

Kompetenca (odvisna 
spremenljivka) 

Delovna 
doba (I) 

Delovna 
doba (J) 

Razlika med 
aritmetičnima 

sredinama (I-J) 

Standardna 
napaka 
razlike 

p  
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

KOMPETENCA 8: Poznavanje 
učnega načrta za šport. 

0–5 let 

6–10 let -0,249 0,148 0,544 

11–15 let -,447(*) 0,147 0,031 

16–20 let -0,361 0,145 0,131 

21–25 let -0,289 0,164 0,491 

več kot 25 let -,423(*) 0,135 0,024 

KOMPETENCA 10: Poznavanje in 
uporaba različnih virov 
informacij za načrtovanje pouka 
športa (spletne strani, strokovna 
literatura, članki …). 

0–5 let 

6–10 let -0,511 0,180 0,056 

11–15 let -0,474 0,180 0,093 

16–20 let -0,349 0,177 0,364 

21–25 let -0,151 0,200 0,975 

več kot 25 let -0,246 0,165 0,670 

KOMPETENCA 28: 
Usposobljenost za oblikovanje in 
podajanje povratnih informacij 
(npr. ovrednotenje gibalnega 
razvoja, obrazložitev ocene, 
svetovanje otrokom in staršem) 
pri predmetu šport. 

0–5 let 

6–10 let -,693(*) 0,169 0,001 

11–15 let -,605(*) 0,169 0,005 

16–20 let -0,468 0,167 0,061 

21–25 let -,687(*) 0,188 0,004 

več kot 25 let -,495(*) 0,155 0,020 

* Razlika med aritmetičnimi sredinami je statistično pomembna pri stopnji 0,05. 

 

 

Tukeyev Post Hoc preizkus je pokazal statistično pomembne razlike v ocenah posameznih 

kompetenc glede na delovno dobo učiteljev pri K8 in K28. Pri K10 pa je razlika med učitelji od 0 do 

5 let (povprečna ocena 2,89) in učitelji od 6 do 10 let delovne dobe (povprečna ocena 3,41) na 

meji statistične značilnosti (p= 0,056). 
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Pri K8 se statistično pomembne razlike kažejo med skupinama učiteljev od 0 do 5 let in od 11 do 

15 let delovne dobe (p=0,031), in sicer lahko iz opisne statistike (tabela 43) razberemo, da so 

učitelji med 11 in 15 let delovne dobe usposobljenost za to kompetenco ocenili najvišje (povprečna 

ocena 3,66), učitelji med 0 in 5 let delovne dobe pa najnižje (povprečna ocena 3,21). Tako se 

razlike kažejo tudi med učitelji začetniki (od 0 do 5 let delovne dobe) in tistimi z več kot 25 let 

delovne dobe (p=0,024). Slednji so tu kompetentnost v povprečju ocenili le malenkost slabše od 

učiteljev med 11 in 15 let delovne dobe – s povprečno oceno 3,63.  

Torej učitelji od 11 do 15 let in pa tudi učitelji z več kot 25 let delovne dobe ocenjujejo, da poznajo 

učni načrt najbolje, učitelji začetniki pa najslabše. Kot kaže, se učitelji od 11 do 15 let delovne 

dobe nekoliko bolj zavedajo, da načrtovanje športno-vzgojnega procesa v prvi vrsti temelji na 

učnem načrtu, hkrati pa so mnogi od njih doživeli že marsikatero prenovo UN, zato ga 

najverjetneje bolje poznajo. Medtem ko so učitelji začetniki na začetku službovanja še bolj 

negotovi in se osredotočajo bolj na osnovno izpeljavo pouka, njihovo delo ni in ne more biti toliko 

poglobljeno, veliko bolj pa se verjetno tudi zanašajo na znanja svojih starejših in izkušenejših 

kolegov. Kljub temu menimo, da bi učni načrt morali poznati veliko bolje. 

 

Medtem pa se pri K28 kaže veliko več statistično pomembnih razlik. Največja razlika v ocenah te 

kompetence (p=0,001) je razvidna med učitelji začetniki (od 0 do 5 let delovne dobe), ki imajo 

najnižjo povprečno oceno (2,63), in učitelji med 6 in 10 let delovne dobe (povprečna ocena 3,32) 

ter učitelji začetniki in učitelji med 21 in 25 let delovne dobe (p=0,004), kateri so v povprečju to 

kompetenco ocenili najvišje (3,32) kot tudi učitelji med 6 in 10 let delovne dobe. Nadalje se razlike 

kažejo tudi med učitelji začetniki in učitelji od 11 do 15 let delovne dobe (p=0,005) ter učitelji z 

več kot 25 let delovne dobe (p= 0,020).  

Torej lahko sklepamo, da so tudi za oblikovanje in podajanje povratnih informacij pri ŠPO učitelji 

začetniki najmanj usposobljeni, najbolj pa učitelji od 6 do 10 let in učitelji med 21 in 25 let delovne 

dobe. Učitelji začetniki imajo na tem področju zelo malo izkušenj. To pa zato, ker jih velik delež 

svoje službovanje začne kot učitelj v oddelku podaljšanega bivanja ali kot nadomestni učitelj. 

Seveda pa ne smemo pozabiti, da je zmožnost vrednotenja, razlage in podajanja povratnih 

informacij zelo odvisna od učiteljevega vsebinskega, didaktičnega, metodičnega in drugega znanja, 

skratka kompetentnosti učitelja za poučevanje določene športne vsebine. Tega pa imajo učitelji 

začetniki precej manj kot izkušenejši učitelji. Pomembno vlogo pa ima tudi učiteljevo zavedanje 

pomembnosti športa za otrokov celostni razvoj. Hkrati pa so učiteljeva sporočila za otroke v tem 

starostnem obdobju zelo pomembna, saj si otroci zelo želijo stalnih povratnih informacij, potrditev 

in spodbud. Zagotovo pa so učitelji od 6 do 10 let in učitelji med 21 in 25 let delovne dobe tudi 

bolj izkušeni v poučevanju športa, pri delu z učenci in v komunikaciji s starši. 
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Tabela 44: Razlike med ocenami usposobljenosti za posamezno kompetenco glede na 
delovno dobo učiteljev – opisna statistika za 2. hipotezo 

KOMPETENCA DELOVNA DOBA Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 

KOMPETENCA 8: Poznavanje učnega 
načrta za šport. 

0–5 let 19 3,21 0,631 

6–10 let 37 3,46 0,558 

11–15 let 38 3,66 0,534 

16–20 let 42 3,57 0,501 

21–25 let 22 3,50 0,512 

več kot 25 let 71 3,63 0,485 

Skupaj  229 3,55 0,533 

KOMPETENCA 10: Poznavanje in uporaba 
različnih virov informacij za načrtovanje 
pouka športa (spletne strani, strokovna 
literatura, članki …). 

0–5 let 19 2,89 0,737 

6–10 let 37 3,41 0,551 

11–15 let 38 3,37 0,714 

16–20 let 41 3,24 0,624 

21–25 let 22 3,05 0,722 

več kot 25 let 71 3,14 0,593 

Skupaj  228 3,21 0,65 

KOMPETENCA 28: Usposobljenost za 
oblikovanje in podajanje povratnih 
informacij (npr. ovrednotenje gibalnega 
razvoja, obrazložitev ocene, svetovanje 
otrokom in staršem) pri predmetu šport. 

0–5 let 19 2,63 0,761 

6–10 let 37 3,32 0,58 

11–15 let 38 3,24 0,542 

16–20 let 40 3,10 0,591 

21–25 let 22 3,32 0,568 

več kot 25 let 71 3,13 0,608 

Skupaj  227 3,15 0,62 

 
 

Pri K5, K21, K22 in K32 pa je bil Levenov F test statistično značilen (p<0,05), torej zanj ne velja 

predpostavka enakosti varianc, zato smo za ugotavljanje razlik med pari (skupinami učiteljev z 

različno delovno dobo) uporabili Tamhaneov Post Hoc preizkus (tabela 45), ki pa ni pokazal razlik. 
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Tabela 45: Rezultati Tamhaneovega Post Hoc preizkusa pri K5, K21, K22 in K32 za 2. 
hipotezo 

Kompetenca (odvisna spremenljivka) 
Delovna 
doba (I) 

Delovna 
doba (J) 

Razlika med 
aritmetičnima 

sredinama    (I-
J) 

Standardna 
napaka 
razlike 

p  
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

KOMPETENCA 21: Usposobljenost za 
pedagoško vodenje razreda pri       
športno-vzgojnem procesu (obvladovanje 
discipline, konfliktov, spoštovanje 
različnosti, etičnosti …). 

0–5 let 

6–10 let -0,289 0,134 0,423 

11–15 let -0,368 0,126 0,079 

16–20 let -0,302 0,124 0,258 

21–25 let -0,199 0,158 0,975 

več kot 
25 let 

-0,253 0,115 0,412 

KOMPETENCA 22: Usposobljenost za 
organizacijo in vodenje športno-vzgojnega 
procesa (tekoč potek učne ure, priprave 
orodij in pripomočkov, ustrezna gostota 
gibalnih dejavnosti, ustrezna navodila 
učencem …). 

0–5 let 

6–10 let -0,182 0,147 0,978 

11–15 let -0,275 0,141 0,595 

16–20 let -0,259 0,139 0,661 

21–25 let -0,359 0,151 0,293 

več kot 
25 let 

-0,194 0,126 0,885 

KOMPETENCA 32: Usposobljenost za 
organizacijo, vodenje in evalvacijo ter 
interpretacijo meritev za športno-vzgojni 
karton. 

0–5 let 

6–10 let -0,367 0,221 0,818 

11–15 let -0,211 0,245 0,999 

16–20 let -0,226 0,219 0,996 

21–25 let -0,512 0,25 0,521 

več kot 
25 let 

-0,393 0,209 0,674 

KOMPETENCA 5: Poznavanje in 
razumevanje socialnih, kognitivnih, 
osebnostnih, motivacijskih, moralnih in 
drugih vplivov oz. vidikov športa. 

0–5 let 

6–10 let -0,057 0,21 1,000 

11–15 let -0,132 0,209 1,000 

16–20 let 0,058 0,203 1,000 

21–25 let -0,122 0,227 1,000 

več kot 
25 let 

-0,176 0,198 0,999 

 
 

Statistično pomembne razlike v povprečjih ocen usposobljenosti glede na delovno dobo učiteljev 

smo torej lahko dokazali samo pri dveh kompetencah za poučevanje (K8 in K28) od 36. 

Posledično hipotezo 2 (H2) zavrnemo, kar pomeni, da se med razrednimi učitelji z 

različno delovno dobo ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na oceno 

posamezne kompetence za poučevanje športa. 
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Torej učitelji z različno delovno dobo kar 34 kompetenc za kakovostno poučevanje športa 

ocenjujejo približno enako, kar bi bilo zelo vzpodbudno, če bi z gotovostjo lahko trdili, da so te 

kompetence tudi v praksi izražajo na tako visokem nivoju. 

 

 
 

 
HIPOTEZA 3 

H3: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na oceno posamezne kompetence za poučevanje športa. 

 

V raziskavi smo preverjali tudi, kako razredni učitelji z različno stopnjo izobrazbe ocenjujejo 

posamezne kompetence za poučevanje športa in ali obstajajo med njimi statistično pomembne 

razlike. 

 

Za vrednotenje tretje hipoteze smo uporabili t-preizkus enakosti aritmetičnih sredin (za neodvisne 

vzorce).  

 

Ker je število enot znotraj določenih stopenj izobrazbe premajhno (visoka strokovna: 6 učiteljev, 

bolonjski magisterij: 1 učitelj, podiplomsko izobraženih učiteljev zgolj 6), smo se odločili, da jih 

združimo v dve skupini. In sicer učitelje z višjo ali visoko strokovno izobrazbo v eno skupino, 

učitelje z univerzitetno izobrazbo ali več (znanstveni magisterij, doktorat) pa v drugo. 

Glede na to, da vzorec predstavljajo večinoma učitelji z visoko univerzitetno izobrazbo (73,16 %) 

ali višjo šolo (21,21 %), lahko rečemo, da je vpliv na rezultate podiplomsko izobraženih učiteljev 

praktično zanemarljiv. 

 

Najprej smo z Levenovim F preizkusom preverili enakost varianc. Če je ta statistično neznačilen 

(p> 0,05), uporabimo t-preizkus ob predpostavki enakosti varianc, če pa je Levenov preizkus 

statistično značilen (p<0,05), pa uporabimo t-preizkus ob predpostavki neenakosti varianc. 

 
 
Tabela 46: Rezultat neodvisnega vzorčnega testa za 3. hipotezo 

  
  

Levenov F 
preizkus 
enakosti 
varianc 

t-preizkus enakosti 
aritmetičnih sredin 

F p t G p 

KOMPETENCA 9: Usposobljenost za učinkovito 
načrtovanje pouka predmeta šport (izdelava 
letnega delovnega načrta, letne priprave, 
tematske priprave, učne priprave). 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

15,301 0,000 -2,532 103,72 0,013 

KOMPETENCA 14: Usposobljenost za uporabo 
različnih učil (plakatov, kinogramov, didaktičnih 
kartonov, video posnetkov …) pri različnih 
vsebinah in na različnih razvojnih ravneh pri 
predmetu šport. 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

1,689 0,195 -2,215 224 0,028 
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KOMPETENCA 27: Usposobljenost za 
medpredmetno povezovanje športa z drugimi 
predmeti. 

Predpostavka 
neenakosti 
varianc 

7,963 0,005 -2,241 93,945 0,027 

 
 

Nato smo pri vrednostih t-preizkusa preverili, kje so razlike statistično značilne. To smo ugotovili le 

pri K9, K14 in K27 (tabela 46). Pri teh treh kompetencah smo torej ugotovili, da pri vrednotenju 

usposobljenosti zanje med učitelji z različno stopnjo izobrazbe obstajajo statistično pomembne 

razlike. Podatki v tabeli 47 z opisno statistiko pa nam razkrivajo, da bolj izobraženi učitelji (učitelji z 

univerzitetno izobrazbo ali več) usposobljenost za omenjene kompetence vrednotijo višje. Torej so 

učitelji z višjo izobrazbo načeloma bolj usposobljeni za učinkovitejše načrtovanje predmeta šport, 

za rabo različnih učil pri različnih vsebinah in različnih razvojnih ravneh ter za medpredmetno 

povezovanje ŠPO z drugimi predmeti. Kar nedvomno izhaja tudi iz učinkovitejšega univerzitetnega  

izobraževanja, v času po bolonjski prenovi študijskih programov pa je temu predmetu dodeljeno še 

več ur (Štemberger, 2007a). Najverjetneje pa so višje izobraženi učitelji tudi bolje seznanjeni z 

različnimi viri informacij, učili ipd., saj običajno pogosteje iščejo nove informacije na spletu. 

 
 

Tabela 47: Razlike med ocenami usposobljenosti za posamezno kompetenco glede na 
stopnjo izobrazbe učiteljev – opisna statistika za hipotezo 3 

KOMPETENCA 
STOPNJA 

IZOBRAZBE 
Število 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

KOMPETENCA 9: Usposobljenost za učinkovito 
načrtovanje pouka predmeta šport (izdelava letnega 
delovnega načrta, letne priprave, tematske priprave, 
učne priprave). 

višja ali visoka 
strokovna 

55 3,22 0,498 

univerzitetna ali več 171 3,42 0,572 

KOMPETENCA 14: Usposobljenost za uporabo različnih 
učil (plakatov, kinogramov, didaktičnih kartonov, 
video posnetkov …) pri različnih vsebinah in na 
različnih razvojnih ravneh pri predmetu šport. 

višja ali visoka 
strokovna 

54 2,67 0,644 

univerzitetna ali več 172 2,90 0,667 

KOMPETENCA 27: Usposobljenost za medpredmetno 
povezovanje športa z drugimi predmeti. 

višja ali visoka 
strokovna 

55 3,20 0,558 

univerzitetna ali več 172 3,40 0,578 

 

Statistično pomembne razlike v povprečjih ocen usposobljenosti glede na stopnjo izobrazbe 

učiteljev smo torej lahko dokazali zgolj pri treh kompetencah za poučevanje (K9, K14 in K27) od 

36. Posledično hipotezo 3 (H3) zavrnemo, kar pomeni, da se med razrednimi učitelji z 

različno stopnjo izobrazbe ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na oceno 

posamezne kompetence za poučevanje športa. 

 

Tudi pri tej hipotezi ugotavljamo, da učitelji z različno stopnjo izobrazbe kar 33 kompetenc za 

kakovostno poučevanje športa vrednotijo precej enotno, kar je ponovno pohvalno z vidika, da smo 

tudi tu pri nekaterih kompetencah pričakovali prevlado učiteljev z nižjo stopnjo  izobrazbe, ki imajo 

običajno več delovne dobe in torej več izkušenj, pri nekaterih kompetencah pa smo pričakovali, da 

se bo izkazalo znanje, zagnanost in razgledanost mlajših, torej višje izobraženih učiteljev. Kljub 
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temu tudi tu ne moremo mimo vprašanja: Ali se je v teh devetih letih (če primerjamo z raziskavo 

Stoparjeve (2007)) kompetentnost učiteljev na področju ŠPO res toliko izboljšala? Sploh glede na 

to, da so tri leta pred tem avtorji (Jurak, Kovač, & Strel, 2004) že ugotavljali, da učitelji visoko 

ocenjujejo svojo kompetentnost za poučevanje ŠPO in da se učitelji na tem področju več kot 

očitno še vedno ne izobražujejo dovolj. 

 

 

 

 

HIPOTEZA 4 

H4: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »sodelovanje s starši«.  

 

V raziskavi smo preverjali, ali se med razrednimi učitelji z različno delovno dobo pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede na pogostost njihovega sodelovanja s starši na področju 

predmeta šport. 

 

Za vrednotenje četrte hipoteze smo uporabili hi-kvadrat preizkus oz. Kullbackov preizkus. 

Če hočemo hipotezo preverjati s hi-kvadrat preizkusom, teoretične frekvence ne smejo biti manjše 

od 5. Ker pa ima v našem primeru 6 celic pričakovano manj kot 5 enot, smo namesto te analize 

uporabili Kullbackov preizkus. 

 
 
Tabela 48: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za 4. hipotezo 

  Vrednost 
G  

(stopnja 
svobode) 

p  
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Vrednost Pearsonov hi-kvadrat 10,713* 10 0,38 

Verjetnostno  razmerje 10,765 10 0,376 

Linearna  povezava med dvema spremenljivkama 3,324 1 0,068 

Število veljavnih enot (N) 223     

* 6 celic (33,3 %) ima pričakovano manj kot 5 enot. Minimalno pričakovano število enot je 1,07. 

 

Vrednost hi-kvadrata je 10,765 in ni statistično pomembna. Tveganje za zavrnitev hipoteze je 

prevelika (37,6 %), zato uporabimo Kullbackov preizkus. 
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Tabela 49: Rezultati Kullbackovega preizkusa in razlike med učitelji z različno delovno 
dobo glede na pogostost sodelovanje s starši – opisna statistika za 4. hipotezo 

  

Pogostost 
sodelovanja s 

starši na 
področju ŠPO 

  

DELOVNA DOBA 

Skupaj 0–5 
let 

6–10 
let 

11–15 
let 

16–20 
let 

21–25 
let 

več kot 
25 let 

Učitelji sodelujejo s 
starši na način, da na 
govorilnih urah oz. 
roditeljskih sestankih 
poudarijo pomen 
športa, opišejo 
napredek oz. 
morebitne težave 
učencev na gibalnem 
področju. 

POGOSTO 
Število 9 21 19 26 14 46 135 

f (%) 52,9 58,3 50,0 61,9 66,7 66,7 60,5 

REDKO 
Število 7 12 13 15 7 20 74 

f (%) 41,2 33,3 34,2 35,7 33,3 29,0 33,2 

NIKOLI 
Število 1 3 6 1 0 3 14 

f (%) 5,9 8,3 15,8 2,4 0,0 4,3 6,3 

Skupaj 
Število 17 36 38 42 21 69 223 

f (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kullbackov koeficient 10,765 

G (stopnja svobode) 10 

P (stopnja statistične značilnosti) 0,376 

 
Učitelji z več kot 20 let delovne dobe sicer tematiko ŠPO nekoliko pogosteje vključujejo v pogovore 

s starši (66,7 %), vendar razlike v primerjavi z učitelji s krajšo delovno dobo niso statistično 

pomembne.  

 

Vrednost Kullbackovega preizkusa znaša 10,765 in ni statistično pomemben (p=0,376), torej ne 

moremo potrditi razlik med učitelji z različno delovno dobo glede na pogostost njihovega 

sodelovanja s starši na področju predmeta šport.  

4. hipoteze (H4) torej ne potrdimo, kar pomeni, da se med razrednimi učitelji z različno 

delovno dobo ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na kazalec kakovosti 

»sodelovanje s starši«. 

 

Učitelji torej ne glede na dolžino delovne dobe v povprečju približno enako pogosto tematiko ŠPO 

izpostavljajo na govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih. V nasprotju s pričakovanji malenkost 

pogosteje to počno učitelji z več kot 20 let delovne dobe. 

Predvidevamo, da se nekateri učitelji bolj osredotočajo na osnovne informacije oz. na druga 

predmetna področja. Sploh pa je področje sodelovanja s starši tisto področje, kjer so, sploh mlajši 

učitelji, navadno precej negotovi vase, pa tudi starši temu področju običajno ne dajejo toliko 

poudarka, zato tudi ne dajejo pobud za izmenjavanje tovrstnih informacij. Spet pa lahko 

potegnemo povezavo tudi z ozaveščenostjo učitelja o pomenu gibanja in z učiteljevimi 

kompetencami na področju športa. Dejstvo je, da imajo starejši učitelji navadno tudi več izkušenj v 

komunikaciji s starši. Tudi učitelj lahko namreč vpliva na starše, jim posreduje nova znanja, jim 

svetuje, poudarja vpliv gibalno/športne aktivnosti na otroka, predvsem pa starše spodbuja, da 

otroku čim pogosteje omogočajo priložnosti za raznoliko gibanje. 

Hkrati pa je potrebo poudariti, da je vpliv usmerjene športne aktivnosti na učenca v tej starosti še 

velik, kajti starejši kot so, težje osvajajo različna gibalna znanja, še težje pa odpravljajo napake v 
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gibalnih vzorcih. Tu je pomembno tudi zavedanje, da je za osvojitev določenega gibalnega vzorca 

potrebno zelo veliko ponovitev, zato je za optimalni rezultat toliko bolj pomembno sodelovanje 

staršev in učitelja.  

 

 

 

 

HIPOTEZA 5 

H5: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »odnos do poučevanja predmeta šport«. 

 

Zanimalo nas je, ali med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo statistično pomembne razlike 

glede na kazalec kakovosti »odnos do poučevanja predmeta šport«. 

 

Za vrednotenje pete hipoteze smo uporabili analizo variance (ANOVA). Za preverjanje razlik znotraj 

posameznih spremenljivk pa smo uporabili Kullbackov preizkus in analizo variance (ANOVA).  

 

Najprej smo vsa vprašanja (več spremenljivk) združili v en kazalnik kot eno spremenljivko. 

Ker imajo spremenljivke, ki sestavljajo ta kazalnik, različne lestvice, smo se odločili, da jih najprej 

standardiziramo in nato iz njih izračunamo skupno povprečje. Ker pri vseh spremenljivkah, razen 

pri spremenljivki ˝ocena učiteljeve telesne pripravljenosti˝, številka 1 pomeni najboljši odnos do 

poučevanja predmeta šport, smo tej spremenili (obrnili) lestvico. 

 

Skupni kazalnik predstavlja povprečje standardiziranih vrednosti spremenljivk (vrednost 1 pomeni 

najvišjo vrednost/rezultat oz. najboljši odnos učitelja do poučevanja ŠPO). 

 

Tabela 50: Kazalnik »odnos do poučevanja predmeta šport« glede na delovno dobo 
učiteljev – opisna statistika za 5. hipotezo 

DELOVNA DOBA Število Aritmetična sredina Standardni odklon 

0–5 let 19 -0,05 0,67 

6–10 let 37 0,23 0,69 

11–15 let 38 0,00 0,76 

16–20 let 43 -0,16 0,58 

21–25 let 22 0,06 0,68 

več kot 25 let 71 -0,03 0,61 

Skupaj 230 0,00 0,66 
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Tabela 51: Rezultati Levenovega F preizkusa enakosti varianc za 5. hipotezo (kazalnik 
»odnos do poučevanja predmeta šport«) 

Levenov F preizkus 

G1  
(število 

prostostnih 
stopenj 1) 

G2  
(število 

prostostnih 
stopenj 2) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

0,549 5 224 0,739 

 
 

Vrednost Levenovega F preizkusa homogenosti varianc znaša 0,549 in je statistično neznačilen 

(p=0,739), zato lahko v nadaljevanju uporabimo F preizkus.  

 
 

 
Tabela 52: Rezultati analize variance (ANOVA) za 5. hipotezo (kazalnik »odnos do 
poučevanja predmeta šport«) 

  
Vsota 

kvadratov 

G 
(število 

prostostnih 
stopenj) 

Povprečje 
kvadratov 

F 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Med 
skupinami 

3,296 5 0,659 1,53 0,181 

Znotraj 
skupin 

96,497 224 0,431   

Skupaj 99,793 229    

 
 

Vrednost F preizkusa je 1,53 in ni statistično značilen (p=0,181), zato hipoteze ni potrebno 

dodatno preverjati s Tukeyevim Post Hoc preizkusom. Vrednost F preizkusa nam pove, da pri tem 

kazalniku med učitelji z različno delovno dobo ni statistično pomembnih razlik. 

 

So se pa pokazale razlike znotraj tega kazalnika, in sicer pri spremenljivki »pogostost spremljanje 

športa« in spremenljivki »pogostost udeležbe na športnih dogodkih«. 
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Tabela 53: Rezultati Kullbackovega preizkusa in razlike med učitelji z različno delovno 
dobo glede na »pogostost spremljanja športa« (opisna statistika) (H5) 

  
Pogostost 

spremljanja 
športa 

  

DELOVNA DOBA 

Skupaj   0–5 
let 

6–10 
let 

11–15 
let 

16–20 
let 

21–25 
let 

več 
kot 
25 
let 

Spremljanje športa 
(TV, radio, časopis, 
splet …). 

POGOSTO 
Število 9 14 17 25 12 35 112 

f (%) 47,4 37,8 44,7 58,1 54,5 49,3 48,7 

REDKO 
Število 10 17 18 18 7 34 104 

f (%) 52,6 45,9 47,4 41,9 31,8 47,9 45,2 

NIKOLI 
Število 0 6 3 0 3 2 14 

f (%) 0,0 16,2 7,9 0,0 13,6 2,8 6,1 

Skupaj 
Število 19 37 38 43 22 71 230 

f (%) 
100,

0 
100,0 100,0 100,0 100,0 

100,
0 

100,0 

Kullbackov koeficient 18,532 

G (stopnja svobode) 10 

P (stopnja statistične značilnosti) 0,047 

 
 

Vrednost Kullbackovega preizkusa je 18,532 in je statistično pomemben (p=0,047), torej lahko 

potrdimo, da med učitelji z različno delovno dobo obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

spremenljivko »pogostost spremljanje športa«.  

Tabela z opisno statistiko (tabela 54) nam pove, da najredkeje spremljajo šport učitelji od 6 do 10 

let delovne dobe (nikoli 16,2 %, redko 45,9 %), najpogosteje pa učitelji od 16 do 20 let delovne 

dobe (58,1 %). Sklepamo lahko, da slednje šport najbolj zanima in zagotovo imajo zaradi tega 

nekoliko več znanja in motivacije kot nekdo, ki za te vsebine nima interesa. 

 
 

 
Tabela 54: Rezultati Kullbackovega preizkusa in razlike med učitelji z različno delovno 
dobo glede na »pogostost udeležbe na športnih dogodkih« (opisna statistika) (H5) 

  

Pogostost 
udeležbe na 

športnih 
dogodkih 

  

DELOVNA DOBA 

Skupaj  
0–5 let 

6–10 
let 

11–15 
let 

16–20 
let 

21–25 
let 

več kot 
25 let 

Udeležba na športnih 
dogodkih (aktivno ali 
kot gledalec). 

POGOSTO 
Število 5 5 12 19 5 18 64 

f (%) 26,3 13,5 31,6 45,2 22,7 25,7 28,1 

REDKO 
Število 14 25 20 22 14 48 143 

f (%) 73,7 67,6 52,6 52,4 63,6 68,6 62,7 

NIKOLI 
Število 0 7 6 1 3 4 21 

f (%) 0,0 18,9 15,8 2,4 13,6 5,7 9,2 

Skupaj 
Število 19 37 38 42 22 70 228 

f (%) 100, 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kullbackov koeficient 22,379 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
214 

 

G (stopnja svobode) 10 

P (stopnja statistične značilnosti) 0,013 

 
 

Vrednost Kullbackovega preizkusa je 22,379 in je statistično pomemben (p=0,013), torej lahko 

potrdimo, da med učitelji z različno delovno dobo obstajajo statistično pomembne razlike glede na 

spremenljivko »pogostost udeležbe na športnih dogodkih«. 

Spet se najpogosteje udeležujejo športnih prireditev prav učitelji od 16 do 20 let delovne dobe 

(45,2 %). Na drugi strani pa imamo skupino učiteljev od 6 do 10 let delovne dobe, ki pa so za 

takšno dejavnost precej nemotivirani (redko 67,6 %; nikoli 18,9 %). Možna razlika je lahko tudi v 

tem, da obstaja večja verjetnost, da imajo učitelji od 16 do 20 že svojo družino, otroke in se 

mogoče tudi zaradi tega teh dogodkov udeležujejo pogosteje. 

 

Glede na rezultate pri teh dveh spremenljivkah bi pričakovali vsaj kakšno razliko tudi v postavki 

razgledanosti učiteljev na tem področju ali na področju priljubljenosti poučevanja tega predmeta 

ali pa pri pogostosti ukvarjanja s športom, kajti pri slednjih dveh spremenljivkah so učitelji od 16 

do 20 let delovne dobe dosegli največji delež, tudi razgledanost so v povprečju kar dobro ocenili, 

vendar razlike niso bile statistično pomembne. 

 

Če povzamemo. F preizkus za ta kazalnik ni bil statistično značilen, zato ne predpostavlja razlik, kar 

pomeni, da 5. hipotezo (H5) zavrnemo. Sicer se znotraj kazalnika pri dveh spremenljivkah 

razlike med učitelji z različno delovno dobo kažejo, vendar to ni dovolj, da bi hipotezo potrdili. 

Torej lahko strnemo, da se med razrednimi učitelji z različno delovno dobo ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »odnos do 

poučevanja predmeta šport«. 

 

Statistično pomembne razlike se med učitelji z različno delovno dobo niso pokazale pri  

priljubljenosti poučevanja ŠPO, pogostosti ukvarjanja s športom v prostem času, učiteljevih 

splošnih znanjih (razgledanosti) o športu in telesni zmogljivosti. Torej se odnos učiteljev do 

predmeta v teh postavkah ne razlikuje bistveno. 

Pravzaprav bi od učiteljev z manj delovne dobe pričakovali več zanimanja za to področje, vendar 

se je pokazalo ravno obratno ali pa se te razlike statistično niso pokazale. 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
215 

 

HIPOTEZA 6 

H6: Med razrednimi učitelji z različno delovno dobo se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje 

predmeta šport«. 

 

V raziskavi smo želeli ugotovili, ali se med razrednimi učitelji z različno delovno dobo pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje 

predmeta šport«. 

 

Za vrednotenje šeste hipoteze smo uporabili analizo variance (ANOVA). Za preverjanje razlik 

znotraj posameznih spremenljivk pa smo uporabili hi-kvadrat preizkus in analizo variance (ANOVA). 

 

Najprej smo vsa vprašanja (več spremenljivk) združili v en kazalnik kot eno spremenljivko. 

24 spremenljivk, razen 2, je bilo merjenih na tristopenjski lestvici, pri čemer vrednost 1 pomeni 

pogosto, vrednost 2 redko, vrednost 3 pa pomeni nikoli. Ena spremenljivka je zahtevala odgovor 

˝da˝ ali ˝ne˝. Pri tej odgovor ˝da˝ nakazuje na dobre pogoje za načrtovanje in izvajanje 

predmeta šport. Odgovoru ˝da˝ smo tako priredili vrednost 1, odgovoru ˝ne˝ pa vrednost 3.   

V nadaljevanju smo izračunali kazalnik tega odnosa, ki predstavlja povprečje teh spremenljivk. 

Najnižja vrednost (1) pomeni najboljše pogoje za načrtovanje in izvajanje predmeta šport. 

 

 

Tabela 55: Kazalnik »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport« glede na 
delovno dobo učiteljev – opisna statistika za 6. hipotezo 

DELOVNA 
DOBA 

Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna 

napaka 

95 % interval 
zaupanja Najnižja 

vrednost 
Najvišja 
vrednost Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

0–5 let 19 1,8958 0,34465 0,07907 1,7297 2,0619 1,00 2,42 

6–10 let 37 1,9672 0,31781 0,05225 1,8612 2,0732 1,24 2,81 

11–15 let 38 1,8632 0,31601 0,05126 1,7593 1,9671 1,28 2,32 

16–20 let 43 1,8432 0,30015 0,04577 1,7509 1,9356 1,17 2,58 

21–25 let 22 1,8542 0,28949 0,06172 1,7259 1,9826 1,44 2,36 

več kot 25 
let 

70 1,8230 0,30335 0,03626 1,7506 1,8953 1,12 2,54 

Skupaj  229 1,8658 0,31002 0,02049 1,8254 1,9062 1,00 2,81 

 
 

Že podatki aritmetičnih sredin v opisni statistiki nam dajo vedeti, da med učitelji z različno delovno 

dobo najverjetneje ni statistično značilnih razlik. 

 

Kljub temu to preverimo še z Levenovim F preizkusom in nato še z ustrezno analizo, če obstajajo 

razlike med učitelji z različno delovno dobo. 

 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
216 

 

Tabela 56: Rezultati Levenovega F preizkusa homogenosti varianc za 6. hipotezo 
(kazalnik »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport«) 

Levenov F preizkus 

G1 
(število 

prostostnih 
stopenj 1) 

G2 
(število 

prostostnih 
stopenj 2) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

0,288 5 223 0,92 

Ker Levenov preizkus enakosti varianc (tabela 56) ni statistično značilen (F = 0,288, p=0,92), 

lahko za preverjanje razlik med učitelji z različno delovno dobo uporabimo analizo variance 

(ANOVA). 

 
 
Tabela 57: Rezultati analize variance (ANOVA) za 6. hipotezo (kazalnik »pogoji za 
načrtovanje in izvajanje predmeta šport«) 

 
Vsota 

kvadratov 

G 
(število 

prostostnih 
stopenj) 

Povprečje 
kvadratov 

F 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Med 
skupinami 

0,551 5 0,11 1,151 0,335 

Znotraj 
skupin 

21,362 223 0,096   

Skupaj 21,913 228    

 
 

Vrednost F preizkusa je 1,151 in je statistično neznačilen (p= 0,335), zato hipoteze ni potrebno 

dodatno preverjati s Tukeyevim Post Hoc preizkusom. Vrednost F preizkusa nam namreč pove, da 

pri tem kazalniku med učitelji z različno delovno dobo ni statistično pomembnih razlik. 

 

Vseeno še z drugimi analizami preverimo, če obstajajo statistično pomembne razlike med učitelji z 

različno delovno dobo znotraj posameznih spremenljivk. 

Analize so pokazale, da se razlike med učitelji z različno delovno dobo pojavljajo pri spremenljivki 

»vodstvo zagotovi osebno športno opremo« in spremenljivki »število izobraževalnih programov s 

področja ŠPO v zadnjih desetih letih«. 

 
 

 
Tabela 58: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za spremenljivko »vodstvo zagotovi osebno 
športno opremo« (H6) 

  Vrednost 
G 

(stopnja svobode) 

p 
(stopnja statistične 

značilnosti) 

Vrednost  Pearsonov hi-kvadrat 22,995* 10 0,011 

Verjetnostno  razmerje 23,424 10 0,009 

Linearna povezava med dvema 
spremenljivkama 

9,009 1 0,003 

Število veljavnih enot (N) 228   

* 2 celici (11,1 %) ima pričakovano manj kot 5 enot. Minimalno pričakovano število enot je 3,42. 



Tina Šlajkovec: Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport 
MAGISTRSKO DELO 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 
217 

 

Rezultati hi-kvadrat preizkusa kažejo, da med učitelji z različno delovno dobo obstajajo statistično 

pomembne razlike (p=0,011) glede na pogostost zagotavljanja osebne športne opreme učiteljem s 

strani vodstva. 

 

 

Tabela 59: Razlike med učitelji z različno delovno dobo glede na pogostost 
zagotavljanja osebne športne opreme s strani vodstva – opisna statistika (H6) 

  

Pogostost 
zagotavljanja 

osebne 
športne 
opreme 

  

DELOVNA DOBA 

Skupaj 0–5 
let 

6–10 
let 

11–15 
let 

16–20 
let 

21–25 
let 

več kot 
25 let 

Vodstvo zagotovi osebno 
športno opremo razrednim 
učiteljem. 

POGOSTO 
Število 5 4 5 4 6 17 41 

f (%) 26,3 10,8 13,2 9,5 27,3 24,3 18,0 

REDKO 
Število 4 6 7 11 6 28 62 

f (%) 21,1 16,2 18,4 26,2 27,3 40,0 27,2 

NIKOLI 
Število 10 27 26 27 10 25 125 

f (%) 52,6 73,0 68,4 64,3 45,5 35,7 54,8 

Skupaj 
Število 19 37 38 42 22 70 228 

f (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
V tabeli z opisno statistiko lahko razberemo, da najpogosteje vodstvo zagotovi osebno športno 

opremo učiteljem z več kot 25 let delovne dobe (pogosto 24,3 %, redko 40,0 %) oz. učiteljem od 

21 do 25 let delovne dobe (pogosto 27,3 %, redko 27,3 %). Najredkeje pa vodstvo zagotavlja 

osebno športno opremo učiteljem med 6 in 10 let delovne dobe (nikoli 73,0 %, redko 16,2 %). 

Zagotovo so rezultati odvisni tudi od delovne dobe, saj so učitelji z daljšo delovno dobo za 

pridobitev opreme imeli teoretično več možnosti, vendar to zagotovo ni edini dejavnik. Tudi 

vodstvo mora imeti za takšne stvari posluh. 

 

Za preverjanje razlik med učitelji pri spremenljivki »število izobraževalnih programov s področja 

ŠPO v zadnji desetih letih« pa smo uporabili analizo variance (ANOVA). 

 

Za vrednotenje smo uporabili podatek o številu izobraževanj v zadnjih desetih letih in ne tistega v 

času celotnega poučevanja, saj smo na ta način zmanjšali razlike med učitelji, ki bi se kazale 

predvsem na račun daljše delovne dobe, katera daje tudi teoretično več priložnosti za 

izobraževanje. Prav tako pa je bila pred recesijskimi ukrepi običajno možnost udeležitve na 

izobraževanjih večja. V nasprotnem primeru bi bili učitelji s krajšo delovno dobo že v osnovi precej 

v zaostanku. Na ta način smo poizkusili nekoliko poenotiti pogoje. Tako lahko sedaj rečemo, da je 

večina sodelujočih učiteljev v tem obdobju (zadnjih deset let) že poučevala. 
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Tabela 60: Količina izobraževanj na področju ŠPO v zadnjih desetih letih glede na 
delovno dobo učiteljev – opisna statistika (H6) 

DELOVNA 
DOBA 

Število 
Aritmetična 

sredina 
Standardni 

odklon 
Standardna 

napaka 

95 % interval 
zaupanja Najnižja 

vrednost 
Najvišja 
vrednost Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 

0–5 let 16 0,88 1,5 0,375 0,08 1,67 0 5 

6–10 let 37 1,57 1,537 0,253 1,05 2,08 0 5 

11–15 let 38 2,32 2,839 0,461 1,38 3,25 0 15 

16–20 let 43 3,02 3,508 0,535 1,94 4,10 0 20 

21–25 let 22 2,41 2,261 0,482 1,41 3,41 0 8 

več kot 25 
let 

70 2,64 2,007 0,24 2,16 3,12 0 8 

Skupaj  226 2,34 2,497 0,166 2,01 2,66 0 20 

 
Učitelje smo glede na količino izobraževanja na področju ŠPO v zadnjih desetih letih razdelili v 3 

približno enako številčne skupine. Tistim učiteljem, ki so se izobraževali dvakrat ali več, smo 

priredili vrednost 1, tistim, ki so se izobraževali zgolj enkrat, smo priredili vrednost 2, tistim, ki pa 

se na tem področju v zadnjih desetih letih niso izobraževali, smo priredili vrednost 3. 

 

 
 
Tabela 61: Rezultati Levenovega F preizkusa homogenosti varianc za spremenljivko 
»število izobraževalnih programov s področja ŠPO v zadnji desetih letih« (H6) 

Levenov F preizkus 

G1 
(število 

prostostnih 
stopenj 1) 

G2 
(število 

prostostnih 
stopenj 2) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

1,575 5 220 0,168 

 
Levenov F test (F=1,575) je statistično neznačilen (p= 0,168), zato lahko v nadaljevanju 

uporabimo F preizkus (analizo variance), ki predpostavlja enakost varianc. 

 

 
 
Tabela 62: Rezultati analize variance (ANOVA) pri spremenljivki »število 
izobraževalnih programov s področja ŠPO v zadnji desetih letih« (H6) 

  
Vsota 

kvadratov 

G 
(število 

prostostnih 
stopenj) 

Povprečje 
kvadratov 

F 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Med 
skupinami 

83,035 5 16,607 2,769 0,019 

Znotraj 
skupin 

1319,408 220 5,997   

Skupaj 1402,442 225    
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Vrednost F preizkusa je 2,769 in je statistično značilen (0,019), zato lahko potrdimo, da med 

učitelji z različno delovno dobo obstajajo razlike v količini izobraževanj na področju ŠPO v zadnjih 

desetih letih. 

Nadalje smo razlike med skupinami učiteljev z različno delovno dobo iskali s Tukeyevim Post Hoc 

preizkusom. 

 

 
 
Tabela 63: Rezultati Tukeyevega Post Hoc preizkusa pri spremenljivki »število 
izobraževalnih programov s področja ŠPO v zadnjih desetih letih« (H6) 

Delovna 
doba (I) 

Delovna 
doba (J) 

Razlika med aritmetičnima 

sredinama (I–J) 

Standardna napaka 
razlike 

p  
(stopnja statistične 

značilnosti) 

0–5 let 

6–10 let -0,693 0,733 0,934 

11–15 let -1,441 0,730 0,361 

16–20 let -2,148(*) 0,717 0,036 

21–25 let -1,534 0,805 0,401 

več kot 25 let -1,768 0,679 0,100 

* Razlika med aritmetičnimi sredinami je statistično pomembna pri stopnji  0,05. 

 

Glede na Tukeyev Post Hoc preizkus (tabela 63), so razlike največje med učitelji z delovno dobo od 

0 do 5  let, ki so se izobraževali najmanj (povprečno 0,88 izobraževanja), in učitelji od 16 do 20 let 

delovne dobe, ki so se izobraževali največ (povprečno 3,02 izobraževanja). Upoštevati moramo 

tudi dejstvo, da je nekdo v tej skupini zapisal, da se je izobraževal 20-krat, kar bi pomenilo vsaj 1 

izobraževanje s področja ŠPO na šolsko leto, to pa se zdi skorajda neverjetno. Prav tako od 

učiteljev, ki so ravno zaključili študij, težko pričakujemo, da se bodo takoj v začetku svojega 

službovanja veliko izobraževali, sploh pa udeleževali nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj s 

področja ŠPO. Očitno so učitelji od 16 do 20 let delovne dobe aktivnejši, saj pogosteje spremljajo 

šport in se pogosteje udeležujejo športnih prireditev, pogosteje pa se udeležujejo tudi seminarjev s 

tega področja, kar kaže tudi na njihov interes za to področje. Torej bi pri njih pričakovali tudi večjo 

kompetentnost vsaj na nekaterih področjih ŠPO. 

Statistično pomembne razlike pa se niso pokazale pri zadovoljstvu z materialnimi in s prostorskimi 

pogoji za izvajanje ŠPO, načinih in pogostostih pristopov vodstva z namenom izboljšanja kakovosti 

ŠPO, pogostosti sodelovanja učiteljev z drugimi, načinih in pogostosti pridobivanja novih znanj s 

področja ŠPO in pri možnosti vpliva na vsebino izobraževanj, ki potekajo na šoli. Torej med učitelji 

z različno delovno dobo v teh postavkah ni bistvenih razlik in delajo ter načrtujejo ŠPO v precej 

podobnih pogojih. 

 

Če povzamemo. Razlike so se pokazale zgolj pri 2 spremenljivkah tega kazalnika, vendar je F 

preizkus, ki je bil statistično neznačilen, za celoten kazalnik pokazal, da med učitelji z različno 

delovno dobo ni razlik. Na podlagi tega hipotezo 6 (H6) zavrnemo. To pomeni, da med 

učitelji z različno delovno dobo ni statistično pomembnih razlik glede na kazalec 

kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport«. 
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HIPOTEZA 7 

H7: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »sodelovanje s starši«. 

 

Želeli smo ugotoviti, ali morda prihaja do razlik med učitelji z različno stopnjo izobrazbe glede na 

pogostost njihovega sodelovanja s starši na področju predmeta šport. 

 

Za vrednotenje sedme hipoteze smo uporabili Kullbackov preizkus. 

 
 
Tabela 64: Rezultati Kullbackovega preizkusa za 7. hipotezo (kazalec kakovosti 
»sodelovanje s starši«) 

  

Pogostost 
sodelovanja 
s starši na 
področju 

ŠPO 

  

STOPNJA IZOBRAZBE 

Skupaj višja ali visoka 
strokovna 

univerzitetna ali več 

Učitelji sodelujejo s starši 
na način, da na 
govorilnih urah oz. 
roditeljskih sestankih 
poudarijo pomen športa, 
opišejo napredek oz. 
morebitne težave 
učencev na gibalnem 
področju. 

POGOSTO 
Število 32 103 135 

f (%) 60,4 60,6 60,5 

REDKO 
Število 18 56 74 

f (%) 34,0 32,9 33,2 

NIKOLI 
Število 3 11 14 

f (%) 5,7 6,5 6,3 

Skupaj 
Število 53 170 223 

f (%) 100,0 100,0 100,0 

Kullbackov koeficient 0,056 

G (stopnja svobode) 2 

P (stopnja statistične značilnosti) 0,972 

 

 

Vrednost Kullbackovega preizkusa znaša 0,056 in ni statistično pomemben (p= 0,972), torej ne 

moremo potrditi razlik med učitelji z različno stopnjo izobrazbe, kar je razvidno tudi iz zgornje 

tabele. Približno enak delež učiteljev z nižjo izobrazbo (60,4 %) in tistih z višjo izobrazbo  (60,6 %) 

pogosto sodeluje s starši na področju ŠPO. Enako je pri postavkah redko oz. nikoli, kjer so razlike 

prav tako minimalne. Torej tudi hipoteze 7 (H7) ne potrdimo, kar pomeni, da med učitelji 

z različno stopnjo izobrazbe ni statistično pomembnih razlik glede na kazalec 

kakovosti »sodelovanje s starši« oz. na pogostost sodelovanja s starši na področju 

ŠPO.  

 

Očitno učitelji z različno stopnjo izobrazbe približno enako pogosto sodelujejo s starši na področju 

ŠPO. To pomeni, da na govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih učitelji obeh skupin v večini 

(približno 60 %) dokaj pogosto izpostavijo pomen športa in opišejo napredek oz. težave učencev 

na gibalnem področju. Kar je v nasprotju s pričakovanji, saj bi to običajno bolj pripisali učiteljem z 

višjo stopnjo izobrazbe. 
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HIPOTEZA 8 

H8: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »odnos do poučevanja predmeta šport«. 

 

Zanimalo nas je, ali se med učitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede na kazalec kakovosti »odnos do poučevanja predmeta šport«. 

 

Za vrednotenje osme hipoteze smo uporabili t-preizkus enakosti aritmetičnih sredin (za neodvisne 

vzorce).  

 

Za preverjanje razlik znotraj posameznih spremenljivka pa smo uporabili t-preizkus in hi-kvadrat 

preizkus. Pri nobeni od spremenljivk znotraj kazalnika nismo ugotovili statistično pomembnih razlik. 

 

Najprej smo vsa vprašanja (več spremenljivk) združili v en kazalnik kot eno spremenljivko. 

 
 
Tabela 65: Kazalnik »odnos do poučevanja predmeta šport« – opisna statistika za 8. 
hipotezo 

 
 

 
 
Nato smo z Levenovim F testom preverili enakost varianc. Ker je ta statistično neznačilen (p> 

0,05), uporabimo t-preizkus ob predpostavki enakosti varianc. 

 

 

Tabela 66: Rezultat neodvisnega vzorčnega testa za 8. hipotezo (kazalnik »odnos do 
poučevanja predmeta šport«) 

 
 

Levenov F 
preizkus 
enakosti 
varianc 

t-preizkus enakosti 
aritmetičnih sredin 

F p t G p 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

0,947 0,331 0,421 228 0,674 

 
 

Vrednost t-preizkusa (t=0,421) je statistično neznačilna (p=0,674), zato lahko sklepamo, da med 

učitelji z različno stopnjo izobrazbe ni statistično pomembnih razlik glede na kazalec kakovosti 

»odnos do poučevanja predmeta šport«. Torej 8. hipotezo (H8) v celoti zavrnemo. 

 

Učitelji imajo glede na različno stopnjo izobrazbe približno enak odnos do poučevanja predmeta 

šport. To pomeni, da se približno enako pogosto ukvarjajo s športom, so zato podobno telesno 

zmogljivi, enako pogosto spremljajo športne vsebine, tako je tudi njihova razgledanost na tem 

STOPNJA IZOBRAZBE Število Aritmetična sredina Standardni odklon 

višja ali visoka strokovna 54 0,034 0,587 

univerzitetna ali več 176 -0,010 0,682 
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področju ovrednotena približno enako. Zanimivo pa je, da se tu razlike niso pokazale nikjer, 

medtem ko so se pri učiteljih z različno delovno dobo prikazale pri 2 spremenljivkah. 

 

 
 
HIPOTEZA 9 

H9: Med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe se pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje 

predmeta šport«. 

 

Ugotavljali smo, ali se med učitelji z različno stopnjo izobrazbe pojavljajo statistično pomembne 

razlike glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport«. 

 

Za vrednotenje devete hipoteze smo uporabili t-preizkus enakosti aritmetičnih sredin (za neodvisne 

vzorce).  

 

Najprej smo vsa vprašanja (več spremenljivk) združili v en kazalnik kot eno spremenljivko. 

 

 
Tabela 67: Kazalnik »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport« – opisna 
statistika za 9. hipotezo 

STOPNJA IZOBRAZBE Število Aritmetična sredina Standardni odklon 

višja ali visoka strokovna 54 1,8465 0,2927 

univerzitetna ali več 175 1,8718 0,31574 

 
 

Levenov test enakosti varianc (F=1,136, p= 0,288) ni statistično značilen, kar pomeni, da 

uporabimo t-preizkus ob predpostavki enakosti varianc. 

 

 
Tabela 68: Rezultat neodvisnega vzorčnega testa za 9. hipotezo (kazalnik »pogoji za 
načrtovanje in izvajanje predmeta šport«) 

 
 

Levenov F 
preizkus 
enakosti 
varianc 

t-preizkus enakosti 
aritmetičnih sredin 

F p t G p 

Predpostavka 
enakosti 
varianc 

1,136 0,288 -0,545 94,196 0,587 

 
 

T-preizkus je statistično neznačilen (p=0,587), zato razlik med učitelji z različno stopnjo izobrazbe 

glede na dani kazalec ne moremo potrditi. Statistično pomembne razlike pa se kažejo pri samo 5-ih 

spremenljivkah od 27-ih. Hipoteza 9 (H9) je torej zavrnjena, kar pomeni, da se med 
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učitelji z različno stopnjo izobrazbe ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede 

na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta«. 

 

Preverimo pa še, če se kje kažejo razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe znotraj 

posameznih spremenljivk. To naredimo s hi-kvadrat preizkusom in t-preizkusom. 

 

Ugotovili smo, da se razlike kažejo pri spremenljivkah »zadovoljstvo s prostori za izvajanje ŠPO«, 

»pogostost zagotavljanja osebne športne opreme razrednim učiteljem s strani vodstva«, 

»spremljanje načrtovanja ŠPO s strani vodstva«, »pogostost pridobivanja novih znanj s pomočjo 

tujih strokovnih revij in časopisov« in »pogostost pridobivanja novih znanj s pomočjo spleta«. 

 

Če primerjamo z rezultati 6. hipoteze, ugotovimo, da so se razlike pri preverjanju obeh hipotez 

(torej tako med učitelji z različno delovno dobo kot s tistimi z različno stopnjo izobrazbe) pokazale 

le pri »pogostosti zagotavljanja osebne športne opreme razrednim učiteljem s strani vodstva«, 

medtem ko so se tu pokazale razlike še pri 4 spremenljivkah. Prav tako se med učitelji z različno 

stopnjo izobrazbe niso pokazale statistično pomembne razlike po številu izobraževanj na področju 

ŠPO v zadnjih desetih letih, kot so se med učitelji z različno delovno dobo. 

 
 

 
Tabela 69: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za spremenljivko »zadovoljstvo s prostori za 
izvajanje ŠPO« (H9) 

 

 
 
 

 
 
 
 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično značilna (p=0,045), zato lahko potrdimo, da med 

učitelji z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede na stopnjo zadovoljstva s prostorskimi 

pogoji, kjer izvajajo ŠPO. 

 
 

 
 
 

 
 
 

  Vrednost 
G 

(stopnja 
svobode) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Vrednost Pearsonov hi-kvadrat 5,715* 2 0,057 

Verjetnostno razmerje 6,205 2 0,045 

Linearna povezava med dvema 
spremenljivkama 

4,094 1 0,043 

Število veljavnih enot (N) 229   

* 1 celica (16,7 %) ima pričakovano manj kot 5 enot. Minimalno pričakovano število enot je 2,36. 
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Tabela 70: Razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe glede na stopnjo 
zadovoljstva s prostorskimi pogoji za izvajanje ŠPO – opisna statistika (H9) 

  

Stopnja 
zadovoljstva 
s prostori za 

izvajanje 
ŠPO 

  

STOPNJA IZOBRAZBE 

Skupaj višja ali visoka 
strokovna 

univerzitetna 
ali več 

Zadovoljstvo s 
prostori, kjer se 

izvaja ŠPO. 

POGOSTO 
Število 44 113 157 

f (%) 81,5 64,6 68,6 

REDKO 
Število 8 54 62 

f (%) 14,8 30,9 27,1 

NIKOLI 
Število 2 8 10 

f (%) 3,7 4,6 4,4 

Skupaj 
Število 54 175 229 

f (%) 100,0 100,0 100,0 

 
S prostorskimi pogoji so najbolj zadovoljni učitelji z višjo oz. visoko strokovno izobrazbo (81,5 %), 

medtem ko so učitelji z univerzitetno izobrazbo ali več z njimi redkeje zadovoljni (pogosto 64,6 %, 

redko 30,9 %).  

Torej se s prostorskimi pogoji za izvajanje ŠPO pogosteje zadovoljni učitelji z nižjo stopnjo 

izobrazbe. 

 
 
 

Tabela 71: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za spremenljivko »pogostost zagotavljanja 
osebne športne opreme razrednim učiteljem s strani vodstva« (H9) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično značilna (p= 0,001), zato lahko rečemo, da med učitelji 

z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede na pogostost zagotavljanja osebne športne 

opreme. 

 
 

 
 
 

  Vrednost 
G 

(stopnja 
svobode) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Vrednost Pearsonov hi-kvadrat 13,220* 2 0,001 

Verjetnostno razmerje 13,288 2 0,001 

Linearna povezava med dvema 
spremenljivkama 

10,304 1 0,001 

Število veljavnih enot (N) 228   

* 0 celic (0,0 %) ima pričakovano manj kot 5 enot. Minimalno pričakovano število enot je 9,71. 
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Tabela 72: Razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe glede na pogostost 
zagotavljanja osebne športne opreme s strani vodstva šole 

  

Pogostost 
zagotavljanje 

osebne 
športne 
opreme 

  

STOPNJA IZOBRAZBE 

Skupaj višja ali visoka 
strokovna 

univerzitetna 
ali več 

Zagotavljanje 
osebne športne 

opreme razrednim 
učiteljem s strani 

vodstva šole. 

POGOSTO 
Število 14 27 41 

f (%) 25,9 15,5 18,0 

REDKO 
Število 22 40 62 

f (%) 40,7 23,0 27,2 

NIKOLI 
Število 18 107 125 

f (%) 33,3 61,5 54,8 

Skupaj 
Število 54 174 228 

f (%) 100,0 100,0 100,0 

 
 

Ugotavljamo, da imajo najpogosteje zagotovljeno osebno športno opremo učitelji z nižjo stopnjo 

izobrazbe (25,9 %). V postavki ˝redko zagotovljena osebna oprema˝ pa so razlike še večje – to 

možnost je izbralo 40,7 % učiteljev z nižjo stopnjo izobrazbe oz. 23,0 učiteljev z višjo stopnjo 

izobrazbe. Medtem ko večji delež (61,5 %) višje izobraženih učiteljev opreme še nikoli ni dobilo. 

Verjetno tudi zato, ker so učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe starejši in so v preteklosti imeli več 

priložnosti za to. 

Torej so osebne športne opreme pogosteje deležni učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe. 

 
 
 

Tabela 73: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za spremenljivko »spremljanje načrtovanja 
ŠPO s strani vodstva šole« – opisna statistika (H9) 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično značilna (p=0,04), zato lahko rečemo, da med učitelji z 

različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede na pogostost spremljanja načrtovanja ŠPO s 

strani vodstva. 

 
 

  Vrednost 
G 

(stopnja 
svobode) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Vrednost Pearsonov hi-kvadrat 6,430* 2 0,04 

Verjetnostno razmerje 6,848 2 0,033 

Linearna povezava med dvema 
spremenljivkama 

4,393 1 0,036 

Število veljavnih enot (N) 225   

* 0 celic (0,0 %) ima pričakovano manj kot 5 enot. Minimalno pričakovano število enot je 11,76. 
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Tabela 74: Razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe glede na pogostost 
spremljanja načrtovanja ŠPO s strani vodstva šole – opisna statistika (H9) 

  

Pogostost 
spremljanja 
načrtovanja 

ŠPO 

  

STOPNJA IZOBRAZBE 

Skupaj višja ali visoka 
strokovna 

univerzitetna 
ali več 

Vodstvo spremlja 
načrtovanje ŠPO. 

POGOSTO 
Število 14 35 49 

f (%) 25,9 20,5 21,8 

REDKO 
Število 29 69 98 

f (%) 53,7 40,4 43,6 

NIKOLI 
Število 11 67 78 

f (%) 20,4 39,2 34,7 

Skupaj 
Število 54 171 225 

f (%) 100,0 100,0 100,0 

 
 

Največje razlike se kažejo pri postavki 'nikoli'. Največji delež učiteljev z višjo stopnjo izobrazbe 

(39,2 %) je namreč označil, da vodstvo šole še nikdar ni spremljalo njihovega načrtovanja 

predmeta šport. Možen vzrok je lahko ta, da so to ravnatelji večinoma pogosteje prakticirali v 

preteklosti. Lahko pa je samo odvisno od ravnateljevih prioritet. Ali pa ravnatelji menijo, da imajo 

učitelji z univerzitetno izobrazbo na tem področju več znanja. 

Torej učitelje z nižjo stopnjo izobrazbe vodstvo šol pogosteje spremlja pri načrtovanju ŠPO. 

 
 

 
Tabela 75: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za spremenljivko »pogostost pridobivanja 
novih znanj s pomočjo tujih strokovnih revij in časopisov« (H9) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično značilna (p=0,021), zato lahko rečemo, da med učitelji 

z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede na pogostost pridobivanja novih znanj s 

pomočjo tujih strokovnih revij in časopisov. 

 
 
 

  Vrednost 
G 

(stopnja 
svobode) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Vrednost Pearsonov hi-kvadrat 7,161* 2 0,028 

Verjetnostno razmerje 7,703 2 0,021 

Linearna povezava med dvema 
spremenljivkama 

5,744 1 0,017 

Število veljavnih enot (N) 227   

* 2 celici (33,3 %) ima pričakovano manj kot 5 enot. Minimalno pričakovano število enot je 0,95. 
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Tabela 76: Razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe glede na pogostost 

pridobivanja novih znanj s pomočjo tujih strokovnih revij in časopisov – opisna 
statistika (H9) 

  

Pogostost 
pridobivanja 
znanj s tujo 
periodiko 

  

STOPNJA IZOBRAZBE 

Skupaj višja ali visoka 
strokovna 

univerzitetna 
ali več 

Pridobivanje novih 
znanj s področja 

ŠPO s pomočjo tujih 
strokovnih revij in 

časopisov. 

POGOSTO 
Število 1 3 4 

f (%) 1,9 1,7 1,8 

REDKO 
Število 10 66 76 

f (%) 18,5 38,2 33,5 

NIKOLI 
Število 43 104 147 

f (%) 79,6 60,1 64,8 

Skupaj 
Število 54 173 227 

f (%) 100,0 100,0 100,0 

 
 

Podatki kažejo, da večina učiteljev zelo redko ali nikoli prebira tujo strokovno periodiko z vsebinami 

ŠPO. Največja razlika je med učitelji, ki to literaturo uporabljajo redko: uporablja jo 38,2 % 

učiteljev z višjo stopnjo izobrazbe in 18,5 % učiteljev z nižjo stopnjo izobrazbe. Razlike se kažejo 

tudi pri postavki ˝nikoli˝: večji delež nižje izobraženih (79,6 %) te literature nikoli ne uporablja, pri 

višje izobraženih učiteljih je ta delež 60,1 %. 

Torej učitelji z univerzitetno izobrazbo ali več pogosteje za pridobivanje novih znanja s področja 

ŠPO uporabljajo tuje strokovne revije in časopise. Vzrok je najverjetneje v tem, da starejši učitelji 

te literature ne poznajo, zagotovo pa je večja ovira tudi (ne)znanje tujih jezikov. 

Tabela 77: Rezultati hi-kvadrat preizkusa za spremenljivko »pogostost pridobivanja 
novih znanj s pomočjo spleta« (H9) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa je statistično značilna (p=0,016), zato lahko rečemo, da med učitelji 

z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede na pogostost pridobivanja novih znanj s 

pomočjo spleta. 

 

 

  Vrednost 
G 

(stopnja 
svobode) 

p 
(stopnja 

statistične 
značilnosti) 

Vrednost Pearsonov hi-kvadrat 8,667* 2 0,013 

Verjetnostno razmerje 8,274 2 0,016 

Linearna povezava med dvema 
spremenljivkama 

8,545 1 0,003 

Število veljavnih enot (N) 227   

* 1 celica (16,7 %) ima pričakovano manj kot 5 enot. Minimalno pričakovano število enot je 2,14. 
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Tabela 78: Razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe glede na pogostost 
pridobivanja novih znanj s pomočjo spleta – opisna statistika (H9) 

  

Pogostost 
pridobivanja 

znanj s 
spleta 

  

STOPNJA IZOBRAZBE 

Skupaj višja ali visoka 
strokovna 

univerzitetna 
ali več 

Pridobivanje novih 
znanj s področja 
ŠPO s pomočjo 

spleta. 

POGOSTO 
Število 27 123 150 

f (%) 50,0 71,1 66,1 

REDKO 
Število 23 45 68 

f (%) 42,6 26,0 30,0 

NIKOLI 
Število 4 5 9 

f (%) 7,4 2,9 4,0 

Skupaj 
Število 54 173 227 

f (%) 100,0 100,0 100,0 

 
 

Iz podatkov (tabela 78) je razvidno, da učitelji z višjo stopnjo izobrazbe za pridobivanje novih zanj 

s področja športa pogosteje uporabljajo splet. Predvidevamo, da je razlog predvsem v boljši 

računalniški pismenosti, pa tudi v razmahu uporabe spleta v zadnjih desetih letih. 

 

Statistično pomembne razlike se niso pokazale pri zadovoljstvu z materialnimi pogoji za izvajanje 

ŠPO, pri večini pristopov vodstva z namenom zagotavljanja kakovosti ŠPO, nekaterih načinih 

pridobivanja novih znanj s področja ŠPO, pogostosti sodelovanja z drugimi, pri možnosti vpliva na 

vsebino izobraževanj, ki potekajo na šoli in količini izobraževanj na področju ŠPO v zadnjih desetih 

letih. To pomeni, da pri teh postavkah med učitelji z različno stopnjo izobrazbe ne obstajajo 

bistvene razlike in učitelji večinoma delajo in načrtujejo v precej podobnih pogojih. 
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9.   POVZETEK UGOTOVITEV 
 
V tem podpoglavju smo zapisali pregled vseh najpomembnejših rezultatov in strnili naše ugotovitve 

v pregledno celoto. 

 

 

1. VREDNOTENJE KOMPETENTNOSTI ZA KAKOVOSTNO POUČEVANJE ŠPO 

Učitelji so dolžni zagotoviti količinsko in kakovostno ustrezen pouk športa (Štemberger, & Krpač, 

2009). V izobraževalnih ustanovah imajo najpomembnejši vpliv na uspešnost učencev in so 

bistveni za izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja (Townsend, 2007; Supporting, 2012).  

Tako je eden ključnih nosilcev kakovosti ŠPO učitelj, ki ta proces vodi (Štemberger, 2004b). Je 

tisti, ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo usklajuje in prilagaja učencem ter o učnem procesu 

neposredno odloča in zanj odgovarja, dodaja Strmčnik (2001). Brundrett in Silcock (2002) pa sta 

prepričana, da kompetence predstavljajo pomembno vlogo pri učinkovitem poučevanju; 

kompetenten učitelj je tisti, ki zna izkoristiti in uporabiti svoje spretnosti za učinkovito delovanje v 

razredu. 

 

Iz pridobljenih rezultatov je razvidno, da razredni učitelji v povprečju svojo usposobljenost za 

kakovostno poučevanje ŠPO ocenjujejo kar visoko. Kar 22 kompetenc od 36 (61,1 % kompetenc) 

ima povprečno oceno nad 3,0. Takega rezultata zagotovo nismo pričakovali. 

Najvišjo usposobljenost učitelji v povprečju ocenjujejo pri K1 (razumevanje pomena športa oz. 

gibanja za zdravje in kvaliteto življenja posameznika (ocena 3,56)), K8 (poznavanje učnega načrta 

(ocena 3,55)), K22 (usposobljenost za organizacijo in vodenje športno-vzgojnega procesa (ocena 

3,50)) in K21 (usposobljenost za pedagoško vodenje razreda pri športno-vzgojnem procesu (ocena 

3,47)). 

Na drugi strani pa učitelji v povprečju najslabše (pod 2,8) ocenjujejo svojo usposobljenost pri 

naslednjih kompetencah: K31 (usposobljenost  za organizacijo in izvedbo šolskih športnih 

tekmovanj (ocena 2,54)), K3 (poznavanje in razumevanje osnovnih biomehanskih zakonitosti 

gibanja (ocena 2,66)), K26 (usposobljenost za nudenje prve pomoči učencem  (ocena 2,66)) in 

K23 (usposobljenost za posebne pedagoške pristope pri športno-vzgojnem procesu (ocena 2,71)). 

Zgolj 17,7 % učiteljev pa ocenjuje, da so slabše usposobljeni za vsaj 10 kompetenc, s čimer smo 

ovrgli prvo hipotezo (H1), kar pomeni, da razredni učitelji svojo usposobljenost za kakovostno 

poučevanje športa v povprečju ocenjujejo precej visoko.  

 

Do enake ugotovitve so prišli tudi nekateri drugi avtorji (Jurak, Kovač, & Strel, 2004; Kovač, Strel, 

& Jurak, 2008), ki pravijo, da morajo šola in učitelji več razmišljati tudi o učinkih svojega dela, saj 

razredni učitelji izjemno visoko ocenjujejo svoje kompetence za poučevanje ŠPO. 

 

Če naše rezultate primerjamo s podobnimi raziskavami, ugotovimo, da ni bistvenih razlik v 

kompetencah, ki so ocenjene z najvišjimi oz. najnižjimi povprečnimi ocenami. 
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Glede na delež kompetenc, kjer učitelji v povprečju ocenjujejo, da so dobro usposobljeni 

(povprečna ocena nad 3,0), se rezultati I. Stopar (2007) zelo razlikujejo od naših. Pri 10-ih od   29-

ih kompetenc (34,5 % kompetenc) učitelji menijo, da so zanje dobro usposobljeni, kar je skoraj za 

polovico manjši delež kot pri naši raziskavi (61,1 %). 

Tudi delež kompetenc, ki jih učitelji ocenjujejo z najnižjimi ocenami (do 2,8), je precej drugačen. 

Najnižje povprečne ocene (Stopar, 2007) so učitelji pripisali 10-im kompetencam (34,5 % vseh 

kompetenc), medtem ko so v naši raziskavi učitelji s tako nizkimi ocenami ocenili zgolj 4 

kompetence (11,1 % kompetenc). 

Ko pogledamo posamezne kompetence, pa ugotovimo, da šibka in močna področja učiteljev za 

poučevanje ŠPO v bistvu ostajajo enaka.  

Z najnižjimi povprečnimi ocenami (pod 2,8) so ocenili (Stopar, 2007) delo z učenci s posebnimi 

potrebami; usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo šolskih športnih tekmovanj; 

vključevanje zdravstveno opravičenih učencev; nudenje prve pomoči pri poškodbah učencev; 

poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij; preprečevanje telesnih poškodb in zdravstvenih 

težav učitelja; anatomija in fiziologija otrok; ocenjevanje gibalnih znanj; evalvacija           športno-

vzgojnega kartona; ocenjevanje teoretičnih znanj. 

Najbolj pa naj bi bili učitelji usposobljeni za naslednje kompetence (Stopar, 2007): poznavanje 

učnega načrta; načrtovanje pouka; medpredmetno povezovanje; dejavnike varne vadbe; vodenje 

rednega pouka (posredovanje novih vsebin, utrjevanje, preverjanje znanja); uporabo različnih 

učnih metod in učnih oblik; organizacijo, vodenje in evalvacijo dejavnosti, kot so športni dan in 

šola v naravi; reševanje različnih konfliktnih situacij; uporabo različnih virov informacij; telesni in 

gibalni razvoj otrok. 

V raziskavi avtorica (Stopar, 2007) navaja tudi, da so se razlike med doseženo in zaželeno 

usposobljenostjo razrednih učiteljev pojavile pri vseh kompetencah s področja ŠPO. Iz dobljenih 

rezultatov je mogoče ugotoviti, da je dosežena usposobljenost vedno nižja od zaželene, kar 

omogoča sklep, da bi razredni učitelji želeli biti bolje usposobljeni za poučevanje športne vzgoje, 

kot so sedaj. Največji primanjkljaji so se takrat kazali v usposobljenosti pri delu z učenci s 

posebnimi potrebami in nudenju prve pomoči pri poškodbah učencev.  

Glede na to, da niti ena dosežena kompetenca ni enaka ali celo boljša od zaželene, bi bilo smiselno 

pri usposabljanju prihodnjih razrednih učiteljev izboljšati usposabljanje prav za vse navedene 

kompetence. 

 

Tudi rezultati raziskave K. Pepevnik (2006) so potrdili, da imajo učitelji le malo znanja za ti dve 

področji. Avtorica je ugotovila, da ima le slaba četrtina vseh anketiranih učiteljev dovolj znanja o 

prilagojeni športni dejavnosti. 

 

Na področju kompetenc razrednih učiteljev je raziskavo delala tudi D. Skribe Dimec (2006). 

Ugotovila je, da so učitelji največji primanjkljaj čutili na področju naslednjih kompetenc:  

– pri uporabi specialno-pedagoških znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, 

– pri prilagajanju učno-vzgojnih pristopov glede na individualno, socialno, jezikovno in 

kulturno različnost učencev, 

– pri sodelovanju s starši. 
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Zelo podobno raziskavo, kot je izvedla Stoparjeva, pa so opravili tudi  V. Štemberger, T. Filipčič, G. 

Jelovčan, F. Krpač in J. Gregorc (2009). In tudi rezultatsko gledano med njima ni večjih razlik.  

Kompetence, za katere se učitelji čutijo slabše usposobljeni, so praktično enake. Izmed 29-ih  

kompetenc razredni učitelji ocenjujejo, da so najmanj usposobljeni za delo z učenci s posebnimi 

potrebami pri športno-vzgojnem procesu (ocena 2,15). Poleg te so učitelji slabše (s povprečno 

oceno pod 2,8) ocenili še devet kompetenc (usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo 

šolskih športnih tekmovanj; vključevanje zdravstveno opravičenih učencev; nudenje prve pomoči 

učencem; poučevanje s pomočjo sodobnih učnih tehnologij; preprečevanje telesnih poškodb in 

zdravstvenih težav učitelja; anatomija in fiziologija otrok; ocenjevanje gibalnih znanj; ocenjevanje 

teoretičnih znanj; organizacija, vodenje, evalvacija športno-vzgojnega kartona. 

Učitelji pa glede na to raziskavo prav tako ocenjujejo, da so dobro usposobljeni (ocena, višja od 

3,0) za 10 (34,5 %) od 29-ih kompetenc, pri čemer so najvišje ocenili kompetence, ki so vezane 

na področje načrtovanja, in kompetence, ki so pomembne tudi pri poučevanju ostalih predmetov 

(telesni in gibalni razvoj otrok; uradni učni načrt za športno vzgojo; načrtovanje športno-vzgojnega 

procesa; uporaba različnih virov informacij pri načrtovanju; vodenje rednega pouka na različnih 

razvojnih ravneh; organizacija, vodenje, evalvacija dejavnosti kot športni dan, šola v naravi; 

uporaba različnih učnih metod in učnih oblik; medpredmetno povezovanje; dejavniki varne vadbe; 

reševanje konfliktnih situacij pri pouku). 

Tudi oni navajajo razlike med povprečnimi ocenami dosežene in želene kompetentnosti. 

 

Področja, kjer se razredni učitelji čutijo bolj usposobljeni in tista, kjer menijo, da so najmanj 

kompetentni, torej ostajajo enaka, vendar učitelji usposobljenost pri večini kompetenc vrednotijo 

precej višje. 

O rezultatih bi bilo dobro seznaniti osnovne šole (tako vodstvo kot razredne učitelje ter športne 

pedagoge) in jih spodbuditi k internemu vrednotenju usposobljenosti ter k uvajanju različnih 

ukrepov za izboljšanje kompetentnosti razrednih učiteljev za to področje. Za vsa področja, sploh 

pa za tista, kjer učitelji menijo, da so najmanj usposobljeni, je potrebno organizirati ustrezna 

izobraževanja, v sklopu dodiplomskega izobraževanja pa temu nameniti nekoliko več pozornosti. 

 

 

 

2. STANJE NA PODROČJU NEKATERIH KAZALCEV KAKOVOSTI ŠPO 

 

KAZALEC KAKOVOSTI »UČITELJEV ODNOS DO POUČEVANJA PREDMETA ŠPORT« 

 

INTERES UČITELJA ZA POUČEVANJE ŠPO 

Interes učitelja za poučevanje predmeta ima lahko precejšen vpliv na kakovost njegovega 

poučevanja, saj se motivacija učitelja tako prenaša tudi na učence, poleg tega učitelj načrtovanju 

priljubljenega predmeta posveti več časa.   

 

Predmet šport je na prva tri mesta uvrstilo kar 59,7 % učiteljev (na 1. mesto zgolj 11,9 %, na    2. 

mesto 20,8 %, na 3. mesto pa 27,0 % učiteljev). Glede na povprečno oceno priljubljenosti (3,17) 
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je bil uvrščen na tretje mesto, takoj za matematiko in slovenščino, kar je boljši rezultat od 

pričakovanega. 

 

 

UČITELJEV  PROSTI ČAS, POVEZAN S ŠPORTOM – NEFORMALNA PRIDOBITEV ZNANJ O ŠPORTU  

Pogostost ukvarjanja s športom in spremljanja športa ter športnih dogodkov so pokazatelji 

učiteljevega interesa za športne vsebine. Učitelj na te načine pridobiva tudi nove informacije in 

znanja, ki jih lahko koristno uporabi pri urah ŠPO. Hkrati pa kot aktiven udeleženec skrbi tudi za 

svojo telesno pripravljenost, kar zagotovo prispeva k pogostejšim in h kakovostnejšim 

demonstracijam gibalnih prvin ter vodenja športno-vzgojnega procesa nasploh. Športno aktiven 

učitelj daje učencem tudi zgled. Obenem pa učitelj z gibanjem skrbi tudi za lastno zdravje in 

sprostitev, kar je za vsakega učitelja, glede na zahtevnost njegovega dela, nujno. 

 

Večina sodelujočih učiteljev (70,7 %) se pogosto ukvarja s športom. Skoraj polovica učiteljev (48,7 

%) pogosto spremlja šport v različnih medijih. Pogosto se športnih dogodkov udeležuje  28,1 % 

učiteljev, več kot dvakrat toliko učiteljev (62,7 %) to počne redko. 

 

Glede na rezultate J. Vodovnik (2014) pa so učitelji v večini športno aktivni dva do trikrat tedensko 

(41,7 %). 16,7 % jih je aktivnih 4- do 6-krat tedensko, 5,8 % pa se jih s športom ukvarja vsak 

dan. 

 

 

UČITELJEVA SPLOŠNA ZNANJA O ŠPORTU 

Znanja o športnih vsebinah učitelji običajno pridobijo na izobraževanjih, ob prebiranju literature, ob 

sodelovanju z drugimi učitelji, s strokovnjaki, skratka z drugimi ljudmi. Precej pa ga dobijo tudi v 

svojem prostem času. 

 

Večina sodelujočih učiteljev (79,4 %) meni, da je na področju športa srednje oz. povprečno 

razgledana. 

 

 

DEMONSTRACIJA GIBALNIH PRVIN 

Za otroka  na tej razvojni stopnji je značilno konkretno logično mišljenje. Pojav morajo videti v 

realni situaciji, zato je pomembno, da pri učenju uporabljamo čim več prikazov (demonstracij) in 

drugih oblik nazorne ponazoritve procesov. (Kovač, Strel, & Jurak, 2004b; Horvat, 1994b) To je 

zlasti pomembno tudi pri motoričnem učenju zahtevnejših aktivnosti ali njihovih kombinacij 

(Horvat, 1994a, 1994b). Demonstracija pa mora biti pravilna in kakovostna (Štemberger, 2004a). 

 

Posredno demonstracijo (gibalno prvino demonstrira učenec) največkrat uporabljajo pri tistih 

vsebinah, kjer se učitelji čutijo najšibkejše, to je na področju gimnastike. Največ učiteljev navaja, 

da učenci namesto njih demonstrirajo preval nazaj, preval naprej, različne preskoke, stojo na 

rokah in na glavi ter premet v stran. Manjši delež učiteljev pa navaja naskok na švedsko skrinjo, 

vzmik, stojo na lopaticah, koleb in premah odnožno. Če bi učiteljem ponudili seznam gibalnih prvin 
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in bi jih na ta način spomnili nanje, bi bil delež uporabe posredne demonstracije pri določenih 

prvinah zagotovo večji. 

 

Tudi pri demonstraciji gibalnih prvin z video posnetkom prevladujejo prvine s področja gimnastike. 

Nekateri učitelji pa na ta način predstavijo učencem igre z žogo, ples ali atletske discipline. Veliko 

učiteljev (69) na to vprašanje ni odgovorilo. Lahko predvidevamo, da večina njih video posnetkov 

ne uporablja za demonstracijo pri pouku ŠPO. 

Delež učiteljev, ki pri demonstraciji uporabljajo video posnetek, se je zagotovo povečal, še vedno 

pa ostaja 57,4 % takih, ki se te učne tehnologije (kljub boljši opremljenosti šol) nikoli ne 

poslužujejo. 

 

Spodbuden pa je odstotek učiteljev (27,0 %), ki vse demonstracije opravijo samostojno. Kljub 

temu na tem mestu menimo, da je potrebno upoštevati, da imajo učitelji 1. triletja pri tem precej 

lažje delo, saj so gibalne prvine precej manj zahtevne. Na drugi strani pa so učenci 2. triletja 

starejši, imajo več izkušenj in znanj, ki jih lahko pokažejo. 

 

Predstavljeni rezultati se nekako ne skladajo s tistimi, ko so učitelji ocenjevali svojo usposobljenost 

za demonstracijo posameznih športnih prvin, ki so v učnem načrtu za šport (K18). Tam so se 

učitelji ocenili precej višje – 62,8 % jih meni, da so usposobljeni, 15,0 % pa jih meni, da so zanjo 

zelo usposobljeni. Kot kaže, so učitelji odgovarjali skladno s svojim mnenjem o tem, kaj se od njih 

pričakuje ali pa učnega načrta ne poznajo dovolj dobro. 

 

Če pogledamo rezultate drugih raziskav (Vodovnik, 2014; Štemberger, 2003; Štemberger, 2004a), 

lahko razberemo le delež učiteljev glede na način demonstracije oz. pogostost uporabe, česar pa 

mi nismo preverjali. Vseeno pa lahko opravimo precej primerjav. 

 

J. Vodovnik (2014) ugotavlja, da učitelji pri svojem delu največkrat (pogosto) uporabljajo tako 

neposredno demonstracijo (87,2 %) kot posredno demonstracijo učenca (84,3 %), in sicer 

pogosteje kot druge metode poučevanja (razlaga 81,5 %, pogovor 77 %, video posnetek 3 %). 

Izidi njene raziskave pa so pokazali tudi razlike med učitelji glede na naziv: metodo demonstracije 

z video posnetkom v največji meri uporabljajo mlajši učitelji brez naziva. Učitelji z nazivom jo 

uporabljajo redko ali nikoli. 

 

Podatki starejših raziskav (Štemberger, 2003; Štemberger, 2004a) kažejo, da se je trend uporabe 

metod  poučevanja precej spremenil. Povedati je treba še, da gre pri omenjenih raziskavah za 

vzorec učiteljev 1. triletja.  

Neposredno demonstracijo (Štemberger, 2003; Štemberger, 2004a) so učitelji takrat uporabljali 

precej pogosto (94,7 %; vedno 36,1 %, pogosto 58,6 %), nekoliko manj pogosto posredno 

demonstracijo učenca (86,5 %; vedno 21,6 %, pogosto 64,9 %), najmanj pogosta pa je uporaba 

video posnetkov (3,1 %; vedno 0,8 %, pogosto 2,3 %). 

Rezultati raziskave (Štemberger, 2003) so pokazali tudi, da se pogostost neposredne 

demonstracije viša z višanjem izobrazbe. Učiteljice z visoko izobrazbo same demonstrirajo bolj 

pogosto kot učiteljice z višjo izobrazbo ali učiteljiščem. Torej se razlike pojavljajo tudi glede na 
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starost učiteljev: mlajše učiteljice gibalne prvine pogosteje demonstrirajo same. Pogostost 

demonstracije učencev s starostjo učiteljev narašča. 

 

Povzamemo lahko, da je metoda neposredne demonstracije v primerjavi s starejšimi raziskavami 

uporabljena manj pogosto (vedno oz. pogosto jo uporablja 27,0 % sodelujočih učiteljev), prav 

tako je nekoliko upadla uporaba posredne demonstracije učencev (redno ali občasno jo uporablja 

73 % sodelujočih učiteljev). Pogostost uporabe video posnetkov pa se do danes ni spremenila in jo 

uporabljajo le redki učitelji. 

 

 

UČITELJEVA TELESNA ZMOGLJIVOST  

Učitelj je zgled učencem in naj bi znal pokazati vse prvine, ki jih poučuje. Velikokrat je za manj 

pogosto neposredno demonstracijo poleg neznanja vzrok tudi slabša telesna pripravljenost, kar pa 

ni nujno povezano s starostjo učitelja. Slabša telesna zmogljivost pa vpliva tudi na kvaliteto 

demonstracije določene gibalne prvine, na učiteljevo (ne)zadovoljstvo samega s sabo in posledično 

tudi deloma pogojuje učiteljev interes za poučevanje predmeta šport ter kakovost njegove izvedbe. 

 

Kar 62 % učiteljev meni, da je njihova telesna zmogljivost dobra, 25,3 % jo ocenjuje kot zelo 

dobro. Rezultati pri tem vprašanju so zopet presenetljivo dobri. Sicer se ujemajo z navedbami 

učiteljev, ki se v večini (70,7 %) pogosto ukvarjajo s športom. Hkrati pa bi ob takih rezultatih 

pričakovali, da bi se učitelji pogosteje odločali za neposredno demonstracijo gibalnih prvin. 

 

 

 

KAZALEC KAKOVOSTI »SODELOVANJE S STARŠI« NA PODROČJU ŠPO 

Učitelji se očitno bolj zavedajo pomena športa, zato jih kar 60,5 % to temo pogosteje odpira na 

govorilnih urah oz. roditeljskih sestankih. 

 

 

 

KAZALEC KAKOVOSTI »POGOJI ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PREDMETA ŠPORT« 

 

MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI ZA POUČEVANJE ŠPO 

Obseg in količina športne opreme in pripomočkov zagotavljata udejanjanje učnega načrta za ŠPO. 

Športna oprema in pripomočki pomembno prispevajo h kakovosti pouka. Športna oprema vključuje 

športne pripomočke (fiksne ali premakljive športne naprave, orodja, drobne športne pripomočke in 

merilne naprave), osebno športno opremo in učne pripomočke za proces športne vzgoje 

(pomagala, učila). Ob dobri organizaciji naj bi z didaktičnega vidika zagotavljala optimalno 

izpeljavo vadbenega procesa. (Jurak, 2012) 

Pomemben dejavnik kakovostnega poučevanja in učenja je tudi učno okolje, v katerem poteka 

športna vzgoja. Primernost učnega okolja označujejo številni dejavniki: velikost in ustreznost 

vadbenega prostora (telovadnice, športnega igrišča), izbor športnih naprav in orodja, njihova 

razporeditev v telovadnici, shranjevanje ter funkcionalnost z vidika pogostosti njihove uporabe, 
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nameščenost športno-funkcionalnih oznak, športni pod (prožnost, drsnost), osvetljenost, odmevni 

čas v telovadnici, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, število in kakovost športnih pripomočkov ter 

njihova primernost razvojni stopnji. (Kovač, & Jurak, 2010; Jurak, 2012; Polajnar, Verhovnik, 

Sabadin, & Hrašovec, 2003) 

Učno okolje je pomemben dejavnik poučevanja in učenja. Slabši pogoji zahtevajo prilagajanje 

učitelja pri poučevanju, večkrat pa tudi vplivajo na zdravje učencev in učitelja ter na možnost 

zagotavljanja varnosti. (Kovač, & Jurak, 2010; Jurak, 2012; Polajnar, Verhovnik, Sabadin, & 

Hrašovec, 2003) 

 

Jurak (2012) ugotavlja, da so šolske športne dvorane dobro opremljene, saj je tako število kot 

kakovost športne opreme in pripomočkov skladna s strokovno predlaganim naborom. Večina 

dvoran (68 %) ima standardno ali celo nadstandardno opremo, še vedno pa je v tretjini dvoran 

športne opreme in pripomočkov relativno malo. Zaznane pomanjkljivosti so opazne tudi pri 

prostoru in opremi za športno vzgojo na razredni stopnji (Štemberger, 2002). 

 

Glede na rezultate naše raziskave je precejšen odstotek vprašanih zadovoljnih s prostori, kjer se 

izvaja ŠPO (68,6 %), in z materialnimi pogoji za njegovo izvedbo (59,0 %). Iz podatkov lahko 

sklepamo tudi, da ima okoli 30 % sodelujočih slabše prostorske pogoje za delo, približno 40 % pa  

slabše materialne pogoje, saj so z njimi zadovoljni redko ali nikoli. 

Drugačna je situacija pri zagotavljanju športne opreme razrednim učiteljem s strani vodstva. Tu 

ima pogoje pogosto zagotovljene le 18 % učiteljev. Večji delež v raziskavo vključenih razrednih 

učiteljev (54,8 %) ni bil nikoli deležen športne opreme. 

 

Starejša raziskava (Štemberger, 2003), ki je bila narejena na vzorcu učiteljev 1. triletja, razkriva 

podobne podatke: 67,7 % učiteljev je s prostori za ŠPO pogosto zadovoljna, kar sovpada z našo 

raziskavo, manjši pa je bil odstotek tistih, ki so zadovoljni z materialnimi pogoji (47,4 %). Osnovno 

osebno športno opremo za poučevanje ŠPO pa je učiteljem tudi takrat zagotavljalo zelo malo šol 

(vedno 14,5 %, pogosto 6,1 %, redko 22,9 %, nikoli 56,5 %), torej tudi razmere na tem področju 

ostajajo enake. 

 

Tudi J. Vodovnik (2014) ugotavlja, da so učitelji s prostori, kjer se izvaja ŠPO, v večini zadovoljni 

(74,4 %). Ta odstotek je bil celo nekoliko večji kot v naši raziskavi. Prav tako se zadovoljstvo 

učiteljev glede na našo raziskavo ni spremenilo na področju opreme in rekvizitov, ki jih imajo na 

voljo za izvedbo ŠPO (59,0 %). Medtem ko so s sodobno tehnologijo, ki jo imajo na razpolago, 

večinoma nezadovoljni (redko 43,1 %; nikoli 32,0 %). 

Stanje na področju zagotavljanja športne opreme razrednim učiteljem pa je bilo pred leti še 

nekoliko slabše. Po podatkih Vodovnikove (2014) je imelo zgolj 10,9 % vprašanih pogosto 

zagotovljeno osebno športno opremo, 52,6 % razrednih učiteljev pa te opreme nikoli ni dobilo.  

 

 

Zadovoljstvo s prostorskimi pogoji za izvajanje ŠPO torej nekako ostaja na istem nivoju, 

zadovoljstvo z materialnimi pogoji pa se v teh letih nekoliko izboljšalo, vendar zadnji dve leti ostaja 

na istem nivoju. Kljub temu z njimi še ne moremo biti zadovoljni, čeprav so se razmere za delo 
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izboljšale. Rezultati namreč kažejo, da ima okoli 30 % sodelujočih slabše prostorske pogoje za 

delo, približno 40 % pa slabše materialne pogoje, poleg tega pa se odstotek tistih, ki bi imelo s 

strani vodstva zagotovljeno osebno športno opremo, v vseh teh letih ni povišal. Že manjše 

izboljšanje na kateremkoli področju, sploh pa pri materialnih in prostorskih pogojih, pa bi večino 

učiteljev zagotovo precej motiviralo za delo in pripomoglo h kakovostnejšemu športno-vzgojnemu 

procesu. 

 

 

SODELOVANJE S SODELAVCI Z NAMENOM IZBOLJŠANJA NAČRTOVANJA IN REŠEVANJA 

PROBLEMATIKE PRI ŠPO 

Sodelovanje učitelja z drugimi razrednimi učitelji, s športnim pedagogom in z vodstvom šole je zelo 

pomembno za zagotavljanje kakovosti pri ŠPO. Kakovosten ŠPO pa se začne tudi s kakovostnim 

načrtovanjem, kjer bi morala vsaj v nekaterih segmentih sodelovati športni pedagog in razredni 

učitelj pa tudi vodstvo šole (Štemberger, 2004b; Štemberger, 2005a).  

Sodelovanje je pomembno toliko bolj, saj je načrtovanje pouka ŠPO nekoliko specifično v 

primerjavi z drugimi predmeti, saj moramo pri tem upoštevati veliko elementov, kar pa zahteva 

poglobljeno splošno in specialno strokovno znanje (Jurak, Kovač, & Strel, 2004). Načrtovanje je 

potrebno tudi zaradi strokovne odgovornosti, zaradi učiteljevega občutka strokovne 

kompetentnosti, gotovosti, varnosti in zaradi lažje spremljave lastnega dela (Kovač, & Strel, 2003). 

Štembergerjeva (2005b) pa opozarja, da je načrtovanje potrebno tudi zaradi optimalnega 

uresničevanja predpisanega učnega načrta in v izogib improvizaciji ter rutinskemu delu.  

 

Ugotovili smo, da se učitelji o tej temi najpogosteje pogovarjajo s športnimi pedagogi (40,5 %), 

nekaj manj z drugimi razrednimi učitelji (35,7 %), le dobra tretjina (34,2 %) pa to tematiko 

obravnava znotraj strokovnega aktiva, ki je primarno namenjen tovrstni diskusiji. Vseeno je 

odstotek učiteljev pri vseh treh načinih sodelovanja precej nizek. Žal pa ne preseneča niti dejstvo, 

da se o tej temi kar 59,0 % učiteljev ni nikoli pogovarjalo na študijskih skupinah.  

 

Vodovnikova (2014) je v svoji raziskavi navedla, da so se učitelji o problematiki ŠPO dokaj pogosto 

pogovarjajo z drugimi razrednimi učitelji (68,8 %) in s športnim pedagogom (56,4 %).  

 

Štembergerjeva (2003) pa je prav tako ugotovila, da so se učitelji o problematiki ŠPO najpogosteje 

pogovarjali z drugimi razrednimi učitelji (79,0 %), manj pa  s športnimi pedagogi (45,8 %).  

 

Glede na podatke iz omenjenih raziskav lahko rečemo, da se je odstotek učiteljev, ki se o ŠPO 

pogosto pogovarjajo z drugimi razrednimi učitelji, precej zmanjšal (približno za polovico), nekaj 

manj pogosto kot prej pa se posvetujejo tudi s športnim pedagogom.  

 

Nujno bi bilo potrebno najti načine, kako bi spodbudili komunikacijo tako med razrednimi učitelji 

kot med razrednimi učitelji in športnimi pedagogi. Zagotovo ima tu pomembno vlogo tudi vodstvo 

šole. Za obravnavo športne tematike pa je še vedno veliko prostora na področju študijskih skupin. 

Tu vidimo še rezervo, ki bi jo bilo smiselno izkoristiti. Zavod RS za šolstvo bi lahko vsaj občasno 

posvetil pozornost tudi vsebinam in problematiki predmeta šport. Gre za odlično priložnost 
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izmenjave izkušenj, saj se na teh izobraževanjih srečujejo učitelji iz različnih šol. Hkrati pa ta 

potekajo po pouku, ne trajajo predolgo in oddaljenost do kraja izvedbe običajno ni velika, kar 

ustreza veliki večini učiteljev. 

 

 

VLOGA VODSTVA ŠOLE 

Vodstvo šole je eden izmed dejavnikov, povezanih s šolo, ki določa, kaj se učenci učijo in kako 

uspešno, po svojem vplivu na slednje pa je takoj za poučevanjem. Kakovost vodenja vpliva tako na 

motivacijo učiteljev kot tudi na kakovost njihovega poučevanja in učenja, etos šole ter globino 

njihovega stalnega strokovnega izobraževanja. (Supporting …, 2012) Kakovost šolstva je odvisna 

od kakovosti dela šol, le-ta pa od vzgojno-izobraževalnega dela oz. učenja in poučevanja v 

razredu. Novejše mednarodne raziskave namreč izhajajo iz predpostavke, da je največ za kakovost 

šole mogoče storiti od znotraj oz. od spodaj navzgor. Predpostavlja se, da največ za izboljšanje 

dela lahko naredijo le učitelji sami, vendar ob ustrezni podpori ravnateljev in ostalih kolegov. 

(Zavašnik Arčnik, & Gradišnik, 2011) Ravnatelji igrajo ključno vlogo tudi pri spodbujanju in 

svetovanju učiteljem o ustreznem strokovnem učenju (Supporting …, 2013). Učiteljev profesionalni 

razvoj je proces, v katerem učitelj gradi in ohranja najvišjo raven strokovnosti, ki so jo sposobni 

doseči. Odvisen je od izkušenj, prepričanj in sposobnosti posameznika, pa tudi od kulture šole, v 

kateri delajo. Za razvoj posameznega učitelja in šole kot institucijo je bistvenega pomena šolska 

kultura, v kateri si učitelji prizadevajo za razvoj – tako kot posamezniki in kot skupina – in kjer je 

spodbudno socialno okolje. Šolska klima in kultura bodisi omogočata ali omejujeta možnosti 

posameznika za strokovni razvoj, zato je treba vlagati v vzpostavljanje in vzdrževanje pozitivne in 

spodbudne šolske kulture, ki je v svojem bistvu usmerjena v  posameznikovo spreminjanje  v 

smislu tako osebne kot strokovne rasti. (Kalin, 2007) 

 

Zanimalo nas je, na kakšne načine vodstvo spodbuja oz. želi vplivati na kakovost izvedbe ŠPO. 

Največ učiteljev navaja, da vodstvo z namenom izboljšanja kakovosti izvajanja ŠPO pogosto 

spodbuja učitelje k sodelovanju s športnimi pedagogi (63,3 %) in z drugimi razrednimi učitelji 

(59,5 %). Le tretjino učiteljev vodstvo pogosteje spodbuja tudi k dodatnemu izobraževanju na 

področju ŠPO (32,6 %) in zgolj 23,3 % učiteljev se o problematiki in načrtovanju ŠPO dokaj redno 

pogovarja z vodstvom. Torej vodstvo se večinoma prav veliko ne ukvarja s področjem ŠPO. 

 

Če pogledamo rezultate druge raziskave (Vodovnik, 2014), z vodstvom na področju športa pogosto 

sodeluje 52 % vprašanih učiteljev. 

 

Štembergerjeva (2003) pa pred leti ugotavlja, da je s sodelovanjem z vodstvom na športno-

vzgojnem področju zadovoljnih 62,0 % razrednih učiteljev. 

 

To pomeni, da se v 13-ih letih ozaveščenost vodstva ni zvišala, pravzaprav se je sodelovanje na 

tem področju marsikje celo poslabšalo. 

Vodstvo na nekaterih šolah se torej trudi izboljšati kakovost tudi pri tem predmetu, a bi bi lo 

potrebno vodstvo večine šol najprej izobraziti in v njih zbuditi željo, da bi kakovost poskušali 

zagotavljati tudi na tem področju ter na ta način narediti za učence veliko dobrega. Nato pa jih je 
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potrebno spodbuditi, da bi s tem namenom pozitivno vplivali tudi na svoje zaposlene, in sicer 

predvsem v obliki komunikacije, sodelovanja, spodbud, motivacije in zgleda. Neposrednega 

nadzora naj bo manj, saj se zgolj z nadzorom in s pritiskom na učitelja doseže ravno nasprotno. 

Menimo, da bi se lahko vodstvo bolj pogosto posvetilo področju ŠPO, spodbujalo sodelovanje tako 

med razrednimi učitelji kot s športnimi pedagogi, vodstvo naj bi prisluhnilo učiteljem, jih 

spodbujalo k izobraževanju, poskušalo izboljšati delovne pogoje in tako pripomoglo h 

kakovostnejšemu športno-vzgojnemu procesu. 

 

 

NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJA 

Ko razmišljamo o kakovostnem izobraževanju, imajo osrednjo mesto v tem razmisleku učitelji in 

njihova usposobljenost, da pri svojem delu dosegajo tiste vzgojno-izobraževalne cilje, ki bodo 

njihovim učencem omogočali, da bodo razvili vse svoje potenciale, se dejavno vključili v družbo in 

s svojim znanjem in kompetencami na različnih področjih postali tudi dejavnik njenega razvoja. Od 

učitelja se torej pričakuje, da bo pri svojem delu sposoben spodbujati celostni razvoj učencev, in 

sicer tako na spoznavni kot tudi na čustveno-motivacijski in socialni ravni. Taki nalogi je lahko kos 

samo dobro usposobljen učitelj, zato ni naključje, da so učiteljske kompetence postale predmet 

številnih, predvsem aplikativnih raziskav. (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, 

& Ajdišek, 2009) 

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kot del vseživljenjskega učenja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, omogoča učiteljem in drugim strokovnim delavcem pridobitve novih znanj 

in spoznanj stroke ter kompetenc, vse s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine.  

Sodobni čas je čas vse hitrejšega razvoja in sprememb na vseh področjih človekovega bivanja ter 

delovanja, tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Nujnost razumevanja in uvajanja sprememb 

na področju izobraževanja se v zadnjih dveh desetletjih kaže tako praktično kot teoretično. Učeča 

se družba ali družba znanja ne more brez pridobivanja novega znanja, ki se dosega na različne 

načine, od bolj formalnih do neformalnih. Le dobro poznavanje sprememb in pripravljenost na 

nadaljnje izobraževanje ter usposabljanje vodi k zavedanju in sprejemanju odgovornosti za lastna 

ravnanja, k nenehni samoregulaciji, obvladovanju sprememb. (Devjak, 2005) Kajti usposobljen in 

motiviran učitelj naj bi bil pomembnejši od izobraževalne tehnologije (Kovač Šebart, 2002). 

Učitelji bi morali imeti v službi redne priložnosti za izpopolnjevanje. Okrepitev strokovnega 

izpopolnjevanja lahko veliko pripomore k dviganju ravni sposobnosti in motivacije učiteljev ter 

izboljšanju njihovega položaja. (Delors, 1996) Kompetence tako predstavljajo pomembno vlogo pri 

učinkovitem poučevanju – kompetenten učitelj je tisti, ki zna izkoristiti in uporabiti svoje spretnosti 

za učinkovito delovanje v razredu (Brundrett, & Silcock, 2002).  

 

 

 NAČRTOVANJE UDELEŽBE V IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH 

 

Precej enakovreden delež sodelujočih učiteljev (približno po 30 odstotkov) se odloča in načrtuje 

izobraževanje na naslednje tri načine: samostojno (29,1 %), načrtuje skupaj s sodelavci (34,8 %) 

ali pa načrtuje v sodelovanju z vodstvom šole (29,5 %).  
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Sodelovanje z vodstvom in s športnim pedagogom pri načrtovanju izobraževanja na področju ŠPO 

je zelo priporočljivo, vendar pa naj njihovo mnenje učitelja usmerja in ne omejuje. Kajti učiteljeva 

želja je pomemben vir motivacije. 

 

 

 MOŽNOST UČITELJEVEGA VPLIVA NA VSEBINO IZOBRAŽEVANJ IN PREDAVANJ, KI POTEKAJO 

NA ŠOLI 

 

59,3 % učiteljev ima možnost vpliva na vsebino izobraževanj in predavanj, ki potekajo na šoli, 40,7 

% učiteljev pa te možnosti nima. Menimo, da slednje vpliva na manjšo možnost, da bi se učitelji o 

ŠPO izobraževali več. Zato je tukaj nujno ponovno poudariti pomen komunikacije in sodelovanja 

vodstva z razrednimi učitelji. 

 

 

 NAČINI IN POGOSTOST PRIDOBIVANJA NOVIH ZNANJ S PODROČJA ŠPO 

 

Najpogosteje (83,3 %) razredni učitelji nova znanja pridobivajo z ustnimi informacijami (preko 

drugih razrednih učiteljev in športnih pedagogov). Zelo pogosto si pomagajo tudi s podatki, 

pridobljenimi na spletu (66,1 %). Na drugi strani pa učitelji manj pogosto uporabljajo domače 

strokovne revije in knjige ter video posnetke. Najmanj pogosto pa nova znanja pridobivajo s 

prebiranjem tuje literature. 

Zelo slabo je kot način pridobivanja novih znanj zastopano nadaljnje izobraževanje in 

usposabljanje (redko 64,3 %, nikoli 20,7 %). 

 

Pogled na oceno kompetence K10 (Poznavanje in uporaba različnih virov informacij za načrtovanje 

pouka športa – spletne strani, strokovna literatura, članki …) pa ponovno razkriva precej večjo 

usposobljenost (usposobljen 53,5 %; zelo usposobljen 33,8 %). To pomeni, da so tudi to 

kompetenco učitelji ocenili precej nerealno. 

 

Tu lahko potegnemo vzporednico z raziskavo J. Vodovnik (2014), saj so dobljeni podatki zelo 

podobni njenim. Učitelji so za pridobivanje novih znanj pogosto uporabljali ustne informacije   

(80,7 %), splet  (73,3 %), manj pogosto pa domače strokovne knjige in revije, najredkeje ali nikoli 

pa tujo literaturo.    

Po njenih podatkih (Vodovnik, 2014) se seminarjev (programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja) večina učiteljev udeležuje redko (76,6 %), nekateri pa celo nikoli (11,4 %). Naši 

podatki se tu razlikujejo, in sicer predvsem v večjem deležu tistih učiteljev, ki se takega 

izobraževanja še nikoli niso udeležili. 

 

Najpogosteje, tako kot v naši raziskavi, pa so učitelji pred leti (Štemberger, 2003) kot vir informacij 

s področja ŠPO uporabljali ustno izročilo (vedno 14,2 %, pogosto 67,9 %). Tudi tuja literatura je 

bila že tedaj zelo redko uporabljena. Precej več pa so učitelji tedaj uporabljali domače strokovne 

knjige in revije. Velik preskok pa lahko opazimo pri uporabi spleta, ki so ga takrat uporabljali 

izjemno redko (redko 44,0 %, nikoli 47,0 %). 
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Glede na naše podatke se je malenkost poslabšal obisk programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja. Res pa je bil odstotek učiteljev, ki so programe obiskovali redko ali nikoli, že takrat 

izjemno velik (79,5 %). 

 

Zanimivo je, ugotavljajo Jurak, Kovač in Strel (2004), da razredne učiteljice kljub sorazmerno 

skromni ponudbi na trgu pridobijo največ dodatnih znanj o načrtovanju pouka športne vzgoje iz 

priročnikov o tej tematiki. Odgovori kažejo naklonjenost razrednih učiteljic do uporabe tega vira 

znanja, zato bi bilo smiselno pripraviti poseben priročnik prav za delo na tej stopnji šolanja. 

 

 

 UDELEŽBA IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA ŠPO V ZADNJIH DESETIH LETIH 

 

Kar 22,6 % učiteljev se na področju ŠPO v zadnjih desetih letih ni popolnoma nič izobraževalo. Iz 

podatkov lahko razberemo tudi, da se je velika večina sodelujočih (92,9 %) izobraževala največ 

petkrat ali pa nikoli. 

 

 

 UDELEŽBA IZOBRAŽEVANJ S PODROČJA ŠPO V ČASU CELOTNEGA POUČEVANJA 

 

Iz tabele je razviden podatek, da se 15,2 % učiteljev na področju ŠPO še ni izobraževalo. 68,0 % 

sodelujočih pa se je v času svojega celotnega poučevanja izobraževalo največ petkrat ali pa nikoli. 

Manj je tistih učiteljev, ki so se izobraževali več.  

 

Rezultati so tu nekoliko manj zanesljivi, saj smo od učiteljev, ki se še niso izobraževali, pri dveh 

vprašanjih dobili različna odgovora (22,6 % in 15,2 %), podatki se ne ujemajo niti z rezultati o 

pogostosti pridobivanja novih znanj na izobraževanjih (nikoli: 20,7 % učiteljev). Prav tako pa se  

nam zdijo nekatere navedbe učiteljev, da so se na področju ŠPO izobraževali 40-, 30-, 25-krat, 

precej pretirane.  

Vseeno so prikazani podatki nazoren pokazatelj stanja, da se učitelji razrednega pouka na področju 

ŠPO zelo malo izobražujejo, približno petina pa se izobraževanja s to tematiko še nikoli ni udeležila. 

 

 

 PODROČJA ŠPO, NA KATERIH SO SE UČITELJI ŽE IZOBRAŽEVALI 

 

Rezultati naše raziskave kažejo, da so se učitelji izobraževali na različnih področjih. Največ so se do 

sedaj izobraževali na plesnem področju (36,0 %), več kot polovica manj se jih je izobraževala o 

didaktičnih, športnih igrah (15,7 %) in plavanju (15,2 %), sledijo igre z žogo (13,7 %), gimnastika 

(11,7 %) in elementarne igre (9,6 %). 

 

V svoji raziskavi J. Vodovnik (2014) navaja, da so se učitelji prav tako najpogosteje izobraževali na 

področju plesa (23,0 %), veliko tudi na področju splošnih didaktičnih vsebin (16,0 %), iger z žogo 

(14,0 %) in plavanja (11,0 %). Precej manj ali nič pa so se učitelji izobraževali na področju 

gimnastike, atletike in malih športnih iger z žogo. 
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Štembergerjeva (2003) pa v svoji raziskavi piše, da se je tedaj najvišji odstotek učiteljev udeležil 

seminarjev s splošnimi didaktičnimi vsebinami. 

 

 

 RAZLOGI, ZARADI KATERIH SE UČITELJI NISO IZOBRAŽEVALI VEČ 

 

Najpogostejši razlogi so naslednji: 

Največji delež učiteljev (14,4 %) je kot razlog navedlo finance (vladni varčevalni ukrepi, varčevanje 

ravnateljev in previsoke kotizacije). Verjetno lahko tu zraven štejemo tudi tiste učitelje, ki so kot 

razlog navedli »omejeno izobraževanje« (6,2 %).  

Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da precej učiteljev meni, da so za ŠPO dovolj usposobljeni (13,5 %) 

oz. da so se na tem področju izobraževali dovolj (7,2 %) in da za to področje nimajo interesa   

(9,6 %) oz. so druga področja zanje pomembnejša (9,6 %). Enak delež jih pravi, da so programi 

izobraževanj neustrezni ali pa jih je premalo. 

 

 

 ŽELENA PODROČJA ZA IZOBRAŽEVANJE 

 

Področja, ker se razredni učitelji najbolj želijo izobraževati so (po padajočem vrstnem redu): 

predvsem gimnastika, nato pa tudi atletika, ples, male športne igre z žogo – mali rokomet, mali 

nogomet, mala košarka, mala odbojka – ples in plesne igre, delo z učenci s posebnimi potrebami in 

nadarjenimi učenci, zagotavljanje varnosti, ocenjevanje znanja. 

 

Glede na rezultate Vodovnikove (2014) pa bi si učitelji najpogosteje želeli izobraževati na področju 

osnovne motorike, iger z žogo, splošnih didaktičnih vsebin, plesa, zanimajo pa jih tudi dodatni 

programi, atletika, gimnastika, šola v naravi in plavanje.   

 

Želena področja izobraževanja so pred leti (Štemberger, 2003) bila najpogosteje področja osnovne 

motorike, splošnih didaktičnih vsebin, plesa, dodatnih programov, atletike, gimnastike, šole v 

naravi, plavanja in smučanja. 

 

S primerjavo z našimi rezultati opazimo zamenjan vrstni red glede najpogostejše izraženih želenih 

področij izobraževanja. Glede na to bi se, kot smo zgoraj že zapisali, danes učitelji največkrat 

odločili za izobraževanje na področju gimnastike, nato atletike, malih športnih iger z žogo in plesa. 

Nikakor pa niso zaželena področja šola v naravi, dodatne vsebine, plavanje ali smučanje. Odstotek 

učiteljev pri določenem področju pa je manjši zaradi tega, ker so jih učitelji sami vpisovali in tako 

navedli več različnih. 

Ugotavljamo, da šibka in želena področja izobraževanja večinoma sovpadajo. 
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 USTREZNI NAČINI/OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 

 

Učitelji so navedli načine izobraževanj, ki jim najbolj ustrezajo. 

Večini učiteljev (53,0 %) ustreza izobraževanje v obliki različnih programov nadaljnjega 

izobraževanja in usposabljanja (seminarjev), sledijo video posnetki z razlago (27,0 %), kolegialne 

hospitacije (23,7 %) in strokovna literatura oz. priročniki za posamezna področja (15,3 %). 

 

 

******************************************************************************** 

Rezultati kažejo, da učitelji v večini redko komunicirajo z drugimi razrednimi učitelji in s športnimi 

pedagogi, velika večina jih nova znanja še vedno pridobiva s pomočjo ustnih informacij. Torej bi 

bile tu res potrebne spodbude in usmeritve vodstva, ki bi še bolj konkretno spodbujalo razredne 

učitelje k sodelovanju z drugimi učitelji na šoli na področju športa. Enako vlogo bi lahko vsaj 

deloma prevzele tudi študijske skupine. 

Alarmantno stanje je predvsem na področju nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na 

področju ŠPO. Potrebno bo najti vire financiranja, spodbuditi tako vodstvo kot učitelje, kajti ta 

način izobraževanja je običajno najbolj učinkovit. Učitelje je treba seznaniti tudi z domačo in s tujo 

literaturo na tem področju, ki je lahko v situaciji, ko izobraževanje ni možno, v veliko pomoč 

učitelju. 

Vsekakor lahko glede na rezultate raziskave rečemo, da si večina učiteljev želi pridobiti nova 

znanja in kompetence na področju ŠPO. Potrebujejo le možnost, nekateri pa nekaj spodbude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Nobeno začetno izobraževanje učiteljev, tudi če je odlično, ne more zagotoviti vseh kompetenc, ki 

jih učitelji potrebujejo na svoji poklicni poti (Sklepi Sveta …, 2009), zato je nadaljnje izobraževanje 

tudi na področju ŠPO nujno potrebno. Stroka pa bi morala glede na potrebe učiteljev in učencev 

ponuditi ustrezne, kvalitetne programe izobraževanj, ki prisluhnejo tudi dejanskim pogojem, v 

katerih učitelji delajo. 

 

                                                                                                                                                                                                             

3. RAZLIKE MED UČITELJI  Z RAZLIČNO DELOVNO DOBO 

 

VREDNOTENJE KOMPETENTNOSTI  ZA KAKOVOSTNO POUČEVANJE ŠPO 

Na podlagi statističnih analiz ugotavljamo, da učitelji začetniki (0–5 let delovne dobe) najnižje 

ocenjujejo svojo usposobljenost pri marsikateri kompetenci, sploh pa pri tistih kompetencah, kjer 

štejejo izkušnje (npr. pri K19 in K20 – ocenjevanje praktičnega in teoretičnega znanja, K23 – 

posebni pedagoški pristopi, K25 – zagotavljanje varnosti, K29 – športni dnevi, K30 – šola v naravi, 

K32 – ŠVK, K33 – dodatni program … 

Na drugi strani pa se je pogosto izkazalo, da so najbolj usposobljeni učitelji med 21 in 25 let 

delovne dobe (npr. pri K4 – psihološki vplivi športa, K25, K29, K30, K32, K33. Pri omenjenih 

kompetencah se med obema skupinama učiteljev kažejo tudi večje razlike, vendar se le-te niso 

izkazale za statistično pomembne. 

Večje razlike lahko opazimo še pri K10 – uporaba različnih virov informacij (najnižje so jo ocenili 

učitelji začetniki, najbolje pa učitelji od 6 do 10 let delovne dobe), K19 (najbolj usposobljeni učitelji 
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od 16 do 20 let delovne dobe), K20 (najbolj usposobljeni učitelji s 6–10 in z 11–15 let delovne 

dobe), K23 (najbolj usposobljeni so tisti z 11–15 let delovne dobe). 

Pri nekaterih kompetencah pa opažamo, da usposobljenost raste do 25. leta delovne dobe, nato pa 

jih učitelji ocenjujejo z nekoliko nižjo oceno (K9, K20, K22, K25, K29, K30, K31, K33, K34). Pri 

kateri od kompetenc pa je to očitno po 20. letu delovne dobe, kar pomeni, da bi bilo zelo 

priporočljivo, da bi vodstvo v izobraževanja na tem področju usmerjalo tudi učitelje z daljšo 

delovno dobo. 

Vredno je izpostaviti še, da so učitelji od 21 do 25 let delovne dobe najmanj usposobljeni za 

uporabo sodobne učne tehnologije (K15), za demonstracijo gibalnih prvin (K18) pa so najbolj 

usposobljeni učitelji začetniki. Tudi pri teh kompetencah ne moremo potrditi statistično pomembnih 

razlik. 

 

Statistično pomembne razlike v ocenah posameznih kompetenc glede na delovno 

učiteljev so se pokazale pri K8 (poznavanje učnega načrta) in K28 (usposobljenost za 

oblikovanje in podajanje povratnih informacij). Pri K10 (poznavanje in uporaba različnih virov 

informacij za načrtovanje) pa je razlika med učitelji od 0 do 5 let (povprečna ocena 2,89) in učitelji 

od 6 do 10 let delovne dobe (povprečna ocena 3,41) na meji statistične značilnosti (p= 0,056). 

 

Pri K8 so učitelji med 11 in 15 let delovne dobe usposobljenost za to kompetenco ocenili najvišje 

(povprečna ocena 3,66), učitelji med 0 in 5 let delovne dobe pa najnižje (povprečna ocena 3,21). 

Tako se razlike kažejo tudi med učitelji začetniki (od 0 do 5 let delovne dobe) in tistimi z več kot 

25 let delovne dobe (povprečna ocena 3,63).  

Medtem ko se pri K28 kaže veliko več statistično pomembnih razlik. Največja razlika v ocenah te 

kompetence je razvidna med učitelji začetniki (od 0 do 5 let delovne dobe), ki imajo najnižjo 

povprečno oceno (2,63), in učitelji med 6 in 10 let delovne dobe (povprečna ocena 3,32) ter 

učitelji začetniki in učitelji med 21 in 25 let delovne dobe (3,32), kateri so v povprečju to 

kompetenco ocenili najvišje (3,32). Nadalje se razlike kažejo tudi med učitelji začetniki in učitelji od 

11 do 15 let delovne dobe ter učitelji z več kot 25 let delovne dobe. 

 

Ker so se statistično značilne razlike pokazale zgolj pri 2 od 36 kompetenc, smo 2. hipotezo 

zavrnili, kar pomeni da se med razrednimi učitelji z različno delovno dobo ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike glede na oceno posamezne kompetence za poučevanje športa. Torej 

kompetence za kakovostno poučevanje ŠPO učitelji ocenjujejo precej enotno. 

 

Do enakega zaključka so prišli tudi drugi avtorji: analize (Jurak, Kovač, & Strel, 2004) niso 

pokazale statistično značilnih povezav med stopnjo izobrazbe ali delovno dobo in ocenami 

kompetenc razrednih učiteljic za poučevanje posameznih vsebin ŠPO. 

 

Za primerjavo lahko navedemo, da je Stoparjeva (2006) ugotovila, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo pri naslednjih kompetencah: poznavanje 

anatomije in fiziologije, uporaba različnih virov informacij, uporaba različnih učil, sodobne učne 

tehnologije in pri demonstraciji gibalnih prvin.  
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Pri ocenah želene kompetentnosti pa ni bilo razlik, kar pomeni, da je bilo mnenje o tem, kako naj 

bi bili učitelji usposobljeni, zelo enotno. 

 

 

 

KAZALEC KAKOVOSTI »UČITELJEV ODNOS DO POUČEVANJA PREDMETA ŠPORT« 

Predmet šport najraje poučujejo učitelji od 11 do 15 let delovne dobe. 

 

Najpogosteje se s športom v prostem času ukvarjajo učitelji od 16 do 20 let delovne dobe  (79,1 

%), tudi učitelji od 11 do 15 let delovne dobe (71,1 %), najmanj pogosto pa učitelji od 6 do 10 let 

delovne dobe (redko 37,8 %). 

Če primerjamo z raziskavo Vodovnikove (2014), so rezultati popolnoma drugačni. Vodovnikova je 

ugotovila, da se s športom pogosto ukvarjajo učitelji med 31. in 35. letom starosti (71,9 %), kar 

večinoma ustreza delovni dobi od 6 do 10 let, in učitelji med 54. in 59. letom starosti (70,0 %), kar 

večinoma ustreza delovni dobi nad 25 let. Njeni rezultati so presenetljivo visoki, saj tudi avtorica 

sama dvomi v korektnost odgovorov, še posebej starejših učiteljev. 

 

Pri spremenljivkah »učiteljeva splošna znanja (razgledanost) o športu« in »telesna zmogljivost 

učitelja« ni bistvenih razlik, torej svojo razgledanost in telesno zmogljivost ne glede na delovno 

dobo ocenjujejo precej enotno. 

 

Statistično pomembne razlike pa se pojavljajo pri dveh spremenljivkah: pogostosti spremljanja 

športnih vsebin in pri pogostosti udeležbe na športnih dogodkih. 

Športne vsebine v različnih medijih najpogosteje spremljajo učitelji od 16 do 20 let delovne dobe 

(58,1 %), najredkeje pa učitelji od 6 do 10 let delovne dobe (nikoli 16,2 %, redko 45,9 %). 

Spet se najpogosteje udeležujejo športnih prireditev prav učitelji od 16 do 20 let delovne dobe 

(45,2 %). Na drugi strani pa imamo skupino učiteljev od 6 do 10 let delovne dobe, ki pa so za 

takšno dejavnost precej nemotivirani (redko 67,6 %; nikoli 18,9 %). 

 

 

Kot je razvidno iz podatkov, učitelji od 16 do 20 let delovne dobe precej prostega časa namenijo 

športu, vendar pa ne prevladujejo v razgledanosti in priljubljenosti poučevanja ŠPO, kar bi bila 

sicer pričakovana logična posledica. Učitelji od 6 do 10 let delovne dobe pa so očitno izrazito 

nenaklonjeni športu, če sodimo po njihovem prostem času. 

 

Kljub vsemu F preizkus za ta kazalnik ni bil statistično značilen, zato ne predpostavlja razlik, kar 

pomeni, da smo 5. hipotezo (H5) zavrnili. Torej lahko strnemo, da se med razrednimi učitelji z 

različno delovno dobo ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na kazalec kakovosti 

»odnos do poučevanja predmeta šport«. 
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KAZALEC KAKOVOSTI »SODELOVANJE S STARŠI« NA PODROČJU ŠPO 

Najpogosteje se s starši (na govorilnih urah, roditeljskih sestankih) o področju ŠPO pogovarjajo 

učitelji z več kot 20 let delovne dobe (66,7 %), najmanj pogosto pa učitelji začetniki (redko    41,2 

%, nikoli 5,9 %). 

 

Med učitelji z različno delovno dobo ni statistično pomembnih razlik, zato 4. hipoteze ne 

potrdimo, kar pomeni, da med njimi ni bistvenih razlik glede na pogostost njihovega sodelovanja 

s starši na področju predmeta šport. 

 

 

 

KAZALEC KAKOVOSTI »POGOJI ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PREDMETA ŠPORT« 

S prostorskimi pogoji so najbolj zadovoljni učitelji z več kot 25 let delovne dobe (77,1 %), pa tudi 

učitelji od 21 do 25 let delovne dobe (72,7 %). Najmanj zadovoljni s prostori za izvajanje ŠPO so 

učitelji od 6 do 10 let delovne dobe (redko 37,2 %, nikoli 4,7 %). 

 

Z materialnimi pogoji so zopet najbolj zadovoljni starejši učitelji – učitelji od 21 do 25 let delovne 

dobe (63,6 %) in učitelji z več kot 25 let delovne dobe (62,9 %). Ponovno so najredkeje s temi 

pogoji zadovoljni učitelji od 6 do 10 let delovne dobe. 

 

Najredkeje se spodbuja k medsebojnemu sodelovanju učitelje od 6 do 10 let delovne dobe (redko 

32,4 %, nikoli 18,9 %). 

Najpogosteje vodstvo spremlja načrtovanje ŠPO učiteljev začetnikov (pogosto 36,8 %, redko  36,8 

%). 

Najpogosteje se  k dodatnemu izobraževanju na področju ŠPO spodbuja učitelje z več kot 25 let 

delovne dobe (39,1 %), kar se nekako ne sklada z nekolikšnim upadom usposobljenosti pri 

določenih kompetencah. Najredkeje so take spodbude deležni učitelji začetniki (redko 42,1 %, 

nikoli 31,6 %), kar je popolnoma razumljivo, saj so komaj končali študij. 

Z vodstvom se o načrtovanju in problematiki ŠPO najpogosteje pogovarjajo učitelji z več kot 25 let 

delovne dobe (30,4 %), najredkeje pa učitelji začetniki (redko 73,7 %, nikoli 15,8 %). 

 

V strokovnem aktivu se o področju ŠPO najpogosteje pogovarjajo učitelji z več kot 25 let delovne 

dobe (40,0 %) in učitelji od 11 do 15 let delovne dobe (39,5 %), najredkeje pa učitelji začetniki 

(redko 66,7 %, nikoli 11,1 %). 

Enaka je situacija pri sodelovanju z drugimi razrednimi učitelji, kar pomeni, da se pogovarjajo 

predvsem na sestankih aktiva. 

S športnim pedagogom najredkeje sodelujejo učitelji začetniki (redko 72,2 %, nikoli 5,6 %). 

Tujo strokovno literaturo najredkeje prebirajo učitelji z daljšo delovno dobo – revije s športno 

vsebino najredkeje prebirajo učitelji z več kot 20 let delovne dobe (od 20 do 25 let: redko       18,2 

%, nikoli 81,8 %: več kot 25 let: redko 27,1 %, nikoli 70,0 %), tuje strokovne knjige pa učitelji z 

več kot 25 let delovne dobe (redko 22,9 %, nikoli 71,4 %). 

Domača strokovna literatura ima nekaj širši krog bralcev, sploh to velja za strokovne knjige, ki pa 

jih učitelji začetniki uporabljajo najmanj (redko 66,7 %, nikoli 11,1 %). Domače revije pa 
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najpogosteje prebirajo učitelji z več kot 25 let delovne dobe (42,9 %), najmanj pa ponovno učitelji 

začetniki (redko 55,6 %, nikoli 27,8 %). 

Videlo posnetke pri svojem delu največ uporabljajo učitelji začetniki (50,0 %), najmanj pa učitelji z 

več kot 25 let delovne dobe (redko 57,1 %, nikoli 12,9 %). 

Pri uporabi spleta pa prevladujejo učitelji od 6 do 10 let delovne dobe (81,1 %), najmanj pa ga 

ponovno uporabljajo učitelji z več kot 25 let delovne dobe (redko 44,3 %, nikoli 7,1 %). 

Nova znanja iz izobraževalnih programov najpogosteje, a kljub temu premalo, črpajo učitelji od 21 

do 25 let delovne dobe (22,7 %), najredkeje pa seveda učitelji začetniki (redko 66,7 %, nikoli 33,3 

%). 

 

Pri pogostosti hospitacij pri urah ŠPO, spodbujanju sodelovanja s športnimi pedagogi, 

nenapovedanem spremljanju ŠPO, obravnavi tematike ŠPO na študijskih skupinah in pogostosti 

pridobivanja novih znanj z ustnimi informacijami med učitelji z različno delovno dobo ni bistvenih 

razlik. 

 

Analize so pokazale, da se statistično pomembne razlike med učitelji z različno delovno dobo 

pojavljajo pri spremenljivkah »vodstvo zagotovi osebno športno opremo« in »število izobraževalnih 

programov s področja ŠPO v zadnjih desetih letih«. 

Vodstvo najpogosteje zagotovi osebno športno opremo učiteljem z več kot 25 let delovne dobe 

(pogosto 24,3 %, redko 40,0 %) oz. učiteljem od 21 do 25 let delovne dobe (pogosto 27,3 %, 

redko 27,3 %). Najredkeje pa vodstvo zagotavlja osebno športno opremo učiteljem med 6 in 10 let 

delovne dobe (nikoli 73,0 %, redko 16,2 %).  

Razlike so največje med učitelji z delovno dobo od 0 do 5 let, ki so se izobraževali najmanj, in 

učitelji od 16 do 20 let delovne dobe, ki so se izobraževali največ.  

 

Iz zgornjih rezultatov lahko sklepamo, da je za materialne pogoje za malenkost bolje poskrbljeno, 

z njimi pa so pogosteje zadovoljni učitelji z daljšo delovno dobo. 

Pri večini spremenljivk v pozitivnem smislu prevladujejo učitelji z daljšo delovno dobo, učitelji 

začetniki pa potrebujejo več podpore. 

 

Če povzamemo, so se razlike pokazale zgolj pri 2 spremenljivkah tega kazalnika, vendar je F 

preizkus, ki je bil statistično neznačilen, za celoten kazalnik pokazal, da med učitelji z različno dobo 

ni razlik. Na podlagi tega 6. hipotezo zavrnemo. To pomeni, da med učitelji z različno delovno 

dobo ni statistično pomembnih razlik glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in 

izvajanje predmeta šport«. 
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4. RAZLIKE MED UČITELJI  Z RAZLIČNO STOPNJO IZOBRAZBE 

 

VREDNOTENJE KOMPETENTNOSTI  ZA KAKOVOSTNO POUČEVANJE ŠPO 

Ugotavljamo, da so učitelji z univerzitetno izobrazbo ali več (podiplomsko izobraženih učiteljev je le 

6, zato je njihov vpliv na rezultate zanemarljiv) več kompetenc ocenili bolje od učiteljev z višjo ali 

visoko strokovno izobrazbo (tudi slednjih je bilo v vzorcu le 6).  

Nekoliko večje razlike med njimi smo opazili pri K13 (usposobljenost za pripravo različnih 

didaktičnih gradiv), K15 (uporaba sodobne tehnologije) in K20 (ocenjevanje teoretičnih znanj). Kar 

je po eni strani razumljivo, saj na ta področja v času njihovega izobraževanja ni bilo dano prav 

veliko poudarka ali pa se o tem sploh niso izobraževali. Poudarjamo, da tu ne gre za statistično 

pomembne razlike. 

 

Statistično pomembne razlike smo dokazali le pri K9 (učinkovito načrtovanje ŠPO), K14 

(uporaba različnih učil) in K27 (medpredmetno povezovanje). Pri teh treh kompetencah smo 

ugotovili, da bolj izobraženi učitelji (učitelji z univerzitetno izobrazbo ali več) usposobljenost za 

omenjene kompetence vrednotijo višje. Torej so učitelji z višjo izobrazbo načeloma bolj 

usposobljeni za učinkovitejše načrtovanje predmeta šport, za rabo različnih učil pri različnih 

vsebinah in različnih razvojnih ravneh ter za medpredmetno povezovanje ŠPO z drugimi predmeti. 

 

Ker smo statistično pomembne razlike v povprečjih ocen usposobljenosti glede na stopnjo 

izobrazbe učiteljev uspeli dokazati zgolj pri 3 kompetencah za poučevanje od 36, 3. hipotezo 

zavrnemo, kar pomeni, da se med razrednimi učitelji z različno stopnjo izobrazbe ne pojavljajo 

statistično pomembne razlike glede na oceno posamezne kompetence za poučevanje športa. Torej 

kompetence za kakovostno poučevanje ŠPO učitelji ocenjujejo precej enotno. 

 

 

Za primerjavo lahko navedemo, da je Stoparjeva (2006) ugotovila, da obstajajo statistično 

pomembne razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe pri naslednjih kompetencah: uporaba 

sodobne učne tehnologije, diferenciacija in individualizacija. 

Pri ocenah želene kompetentnosti pa so se razlike pokazale pri naslednjih kompetencah: 

ocenjevanje teoretičnih znanj, oblikovanje povratnih informacij. 

KAZALEC KAKOVOSTI »UČITELJEV ODNOS DO POUČEVANJA PREDMETA ŠPORT« 

Med učitelji z različno stopnjo izobrazbe ni statistično pomembnih razlik glede na kazalec kakovosti 

»odnos do poučevanja predmeta šport«. Torej 8. hipotezo v celoti zavrnemo. 

Učitelji imajo glede na različno stopnjo izobrazbe približno enak odnos do poučevanja predmeta 

šport, kar pomeni, da se približno enako pogosto ukvarjajo s športom, so zato podobno telesno 

zmogljivi, enako pogosto spremljajo športne vsebine, tako da je tudi njihova razgledanost na tem 

področju ovrednotena približno enako.  
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KAZALEC KAKOVOSTI »SODELOVANJE S STARŠI« NA PODROČJU ŠPO 

Glede na delovno dobo učiteljev ni opaziti razlik v pogostosti sodelovanja s starši na področju ŠPO 

niti v opisni statistiki. V bistvu so rezultati identični (učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe: pogosto 60,4 

%, redko 34,0 %, nikoli 5,7 %; učitelji z višjo stopnjo izobrazbe: pogosto 60,6 %, redko 32,9 %, 

nikoli 6,5 %). 

 

Med učitelji z različno stopnjo izobrazbe ni statistično pomembnih razlik, zato 7. hipoteze ne 

potrdimo, kar pomeni, da med njimi ni bistvenih razlik glede na pogostost njihovega sodelovanja 

s starši na področju predmeta šport. 

 

 

KAZALEC KAKOVOSTI »POGOJI ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE PREDMETA ŠPORT« 

Razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe so najjasneje izražene pri naslednjih 

spremenljivkah: 

 

Z materialnimi pogoji so ponovno najpogosteje zadovoljni starejši učitelji, torej učitelji z nižjo 

stopnjo izobrazbe (64,4 %).  

 

Pri učiteljih z višjo stopnjo izobrazbe izstopata podatka, da vodstvo nikoli nenapovedano ne 

spremlja izvajanja ŠPO (66,5 %) ali pa jih ne spodbuja k dodatnemu izobraževanju (22,5 %). Jih 

pa zagotovo pogosteje kot učitelje z nižjo izobrazbo usmerja v sodelovanje s športnimi pedagogi 

(pogosto 42,8 %). 

 

Domače strokovne revije najpogosteje uporabljajo učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe (40,7 %). Tuje 

strokovne knjige redkeje uporabljajo učitelji z nižjo izobrazbo (redko 20,4 %, nikoli 77,8 %). 

 

Nova znanja s področja ŠPO v izobraževalnih programih najredkeje pridobivajo učitelji z višjo 

stopnjo izobrazbe (redko 64,7 %, nikoli 22,0 %).  

 

Pri pogostosti izvajanja hospitacij, pogostosti spodbujanja sodelovanja z drugimi razrednimi učitelji 

ali s športnimi pedagogi, pri pogostosti pogovarjanja o problematiki in načrtovanju ŠPO z 

vodstvom, v strokovnem aktivu, z drugimi razrednimi učitelji ali na študijskih skupinah ni bistvenih 

razlik. Prav tako razlike med učitelji z različno stopnjo izobrazbe niso očitne pri uporabi domačih 

strokovnih knjig in video posnetkov, pa tudi pri pogostosti uporabe ustnih informacij oz. količini 

izobraževanj na tem področju. 

 

 

Ugotovili smo, da se statistično pomembne razlike kažejo pri spremenljivkah »zadovoljstvo s 

prostori za izvajanje ŠPO«, »pogostost zagotavljanja osebne športne opreme razrednim učiteljem s 

strani vodstva«, »spremljanje načrtovanja ŠPO s strani vodstva«, »pogostost pridobivanja novih 

znanj s pomočjo tujih strokovnih revij in časopisov« in »pogostost pridobivanja novih znanj s 

pomočjo spleta«. 
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Če primerjamo z rezultati 6. hipoteze, ugotovimo, da so se razlike pri preverjanju obeh hipotez 

(torej tako med učitelji z različno delovno dobo kot s tistimi z različno stopnjo izobrazbe) pokazale 

le pri »pogostosti zagotavljanja osebne športne opreme razrednim učiteljem s strani vodstva«, 

medtem ko so se tu pokazale razlike še pri 4 spremenljivkah. Prav tako se med učitelji z različno 

stopnjo izobrazbe niso pokazale statistično pomembne razlike po številu izobraževanj na področju 

ŠPO v zadnjih desetih letih, kot so se med učitelji z različno delovno dobo. 

 

S prostorskimi pogoji so najbolj zadovoljni učitelji z višjo oz. visoko strokovno izobrazbo (81,5 %), 

medtem ko so učitelji z univerzitetno izobrazbo ali več z njimi redkeje zadovoljni (pogosto 64,6 %, 

redko 30,9 %). Torej se s prostorskimi pogoji za izvajanje ŠPO pogosteje zadovoljni učitelji z nižjo 

stopnjo izobrazbe. 

 

Ugotavljamo, da imajo najpogosteje zagotovljeno osebno športno opremo učitelji z nižjo stopnjo 

izobrazbe (25,9 %). V postavki ˝redko zagotovljena osebna oprema˝ pa so razlike še večje – to 

možnost je izbralo 40,7 % učiteljev z nižjo stopnjo izobrazbe oz. 23,0 % učiteljev z višjo stopnjo 

izobrazbe. Medtem ko večji delež (61,5 %) višje izobraženih učiteljev opreme še nikoli ni dobilo. 

Torej so osebne športne opreme pogosteje deležni učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe. 

 

Največje razlike se kažejo pri postavki ˝nikoli˝. Največji delež učiteljev z višjo stopnjo izobrazbe 

(39,2 %) je namreč označil, da vodstvo šole še nikdar ni spremljalo njihovega načrtovanja 

predmeta šport. Torej učitelje z nižjo stopnjo izobrazbe vodstvo šol pogosteje spremlja pri 

načrtovanju ŠPO. 

 

Podatki kažejo, da večina učiteljev zelo redko ali nikoli prebira tujo strokovno periodiko z vsebinami 

ŠPO. Največja razlika je med učitelji, ki to literaturo uporabljajo redko: uporablja jo 38,2 % 

učiteljev z višjo stopnjo izobrazbe in 18,5 % učiteljev z nižjo stopnjo izobrazbe. Razlike se kažejo 

tudi pri postavki ˝nikoli˝: večji delež nižje izobraženih (79,6 %) te literature nikoli ne uporablja, pri 

višje izobraženih učiteljih je ta delež 60,1 %. Torej učitelji z univerzitetno izobrazbo ali več 

pogosteje za pridobivanje novih znanja s področja ŠPO uporabljajo tuje strokovne revije in 

časopise.  

 

Iz podatkov je razvidno, da učitelji z višjo stopnjo izobrazbe za pridobivanje novih zanj s področja 

športa pogosteje uporabljajo splet (71,1 %).  

 

T-preizkus je za dani kazalec statistično neznačilen (p=0,587), zato razlik med učitelji z različno 

stopnjo izobrazbe ne moremo potrditi. Statistično pomembne razlike pa se kažejo pri samo 5-ih 

spremenljivkah od 27-ih. 9. hipoteza je torej zavrnjena, kar pomeni, da se med učitelji z 

različno stopnjo izobrazbe ne pojavljajo statistično pomembne razlike glede na kazalec kakovosti 

»pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta«. 
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10. PRIPOROČILA IN USMERITVE ZA NADALJNJE DELO 
 

Pomen oz. pozitivne učinke športne dejavnosti lahko opredelimo na različnih področjih: 

biopsihosocialnem, osebnostnem, kognitivnem, moralnem in motivacijskem. Gibalna/športna 

dejavnost je torej nujna za skladen razvoj otroka in njegovo zdravje.  

Predmet šport (ŠPO) pa je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti 

ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. Z redno in s 

kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu razvoju mladega človeka, 

sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in drugih nezdravih navad. Ob 

sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj 

prosti čas s športnimi vsebinami. Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za dobro 

počutje, zdravje, vitalnost in življenjski optimizem (Kovač et al., 2011). Saj se, kot je rekel Lucius 

Annaeus Seneka (b.l.): »Ne učimo se za šolo, ampak za življenje.« 

 

Na kakšen način lahko torej učencem omogočimo čim večjo količino in čim bolj kakovostno izvedbo 

ŠPO? 

 

Pred očmi imamo jasen cilj: čim več kakovostne gibalne/športne aktivnosti za vse učence, še 

posebej za najmlajše. Tega pa lahko uresničimo le z osveščanjem staršev, vodstva šol in učiteljev 

ter družbe nasploh o pomenu in vplivu gibanja na otroka, s kompetentnimi učitelji in čim bolj 

optimalnimi pogoji za izvajanje predmeta šport ter drugih gibalnih/športnih dejavnosti. 

 

Ure ŠPO so pomemben, za marsikaterega učenca pa tudi edini, vir gibalne/športne aktivnosti. Zato 

je toliko bolj potrebno, da je športno-vzgojni proces vsakokrat izpeljan maksimalno učinkovito (tudi 

brez krajšanja in izpuščanja ur), za to pa je potrebno natančno načrtovanje ter sodelovanje z 

drugimi učitelji in športnimi pedagogi. 

Ker ugotavljamo, da se nekateri učitelji in vodstva šol ne zavedajo vplivov gibalne aktivnosti oz. 

ŠPO, se nam zdi najpomembneje, da bi se o učinkih športa v prvi vrsti prepričalo vse učitelje in 

tudi vodstvo šole. Kajti motivacija je tista, ki potem žene človeka naprej v vedno nove in nove 

aktivnosti in znanja.  

Prav tako bi bilo nujno to področje natančno predstaviti tudi staršem, saj bi se filozofija gibanja 

tako lahko prenesla tudi izven šolskih zidov. V raziskavi smo sicer ugotovili, da učitelji to tematiko 

dokaj pogosto obravnavajo pri različnih stikih s starši, vendar pa na tem mestu menimo, da bi 

beseda zunanjega strokovnjaka še dodatno vplivala nanje. 

 

Zelo podpiramo uvedbo neobveznega izbirnega predmeta šport v 4. in 5. razred. To je pomemben 

korak naprej k večji količini usmerjene športne dejavnosti. Vendar pa je vključitev otroka v 

dodatno uro vodene športne aktivnosti še vedno odvisna od odločitve staršev in njihovega 

zavedanja pomena gibalne/športne aktivnosti za otrokov razvoj. Dodatne gibalne aktivnosti otroke 

precej razbremenijo in imajo še mnogo drugih pozitivnih učinkov na otroke, posledično pa so lahko 

uspešnejši tudi na drugih področjih. 
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Dodatna ura ŠPO je sedaj odvisna zgolj od podpore ravnatelja in finančnih zmožnosti šole. Za tak 

korak, ki bi zadeval vse slovenske osnovne šole, pa bi bila potrebna enotnost tako učiteljev kot 

vodstev šol, ki bi se zavzemali za večje število ur športa in skupaj predlagali tako uvedbo ter 

prepričali Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da bi tudi na tem področju začelo 

postopoma uvajati spremembe. Seveda pa bi bila tu zelo pomembna strokovna podpora s strani 

Pedagoških fakultet in Fakultete za šport. 

Zavedamo se, da bi za mnoge šole to pomenilo tudi težavo zaradi okrnjenih prostorskih pogojev, 

vendar menimo, da bi bilo to mogoče, vsaj za mlajše učence, urediti na večini šol. 

 

Sploh pa pomanjkanje prostora in pripomočkov nikakor ne bi smelo vplivati na uvedbo jutranje 

vadbe (npr. gimnastičnih vaj), rekreativnega odmora, minute za zdravje ipd. Tu vidimo velik 

potencial tudi v vodstvu, ki lahko z enotno šolsko politiko precej pripomore k aktivnejšemu 

vsakdanu otrok. 

 

Vodstvo z (ne)upoštevanjem mnenj, opozoril in želja učiteljev, z (ne)redno komunikacijo, s 

kakovostjo zagotavljanja ustreznih prostorskih in materialnih pogojev za izvedbo športno-

vzgojnega procesa ter nenazadnje tudi s pogostostjo zagotavljanja osebne športne opreme 

učiteljem sporoča svoje stališče o pomembnosti tega predmeta. Zato je nujno potrebno izobraziti 

in ozavestiti vodstvo šol o pomenu količinsko in kakovostno ustrezne gibalne aktivnosti ter jih 

spodbuditi, da učitelje napotijo na izobraževanja ali le-ta organizirajo na šoli. Kajti vložek v učitelja 

pomeni daljnoročen vložek v učenca in družbo. Prav tako bi bilo zelo priporočljivo, če bi se na šoli 

organiziralo več interesnih dejavnosti s splošno športno vsebino, ki bi bile primerne predvsem za 

otroke na razredni stopnji. Nenehno je treba tudi spodbujati sodelovanje med razrednimi učitelji in 

razrednimi učitelji ter športnimi pedagogi. 

 

Za zagotavljanja kakovosti je potrebno tudi vztrajati na ureditvi športnih površin, sploh z 

varnostnega vidika, predvsem pa omogočati potrebno število razvojni stopnji primernih športnih 

pripomočkov in orodij. Učitelj bi moral biti seznanjen z novostmi, težiti k uvajanju nove športne 

opreme v športno dvorano in novih didaktičnih pripomočkov v pouk. Slednje je zagotovo težko 

izvedljivo, saj vemo, da se na mnogih šolah spopadajo že s pomanjkanjem osnovnih športnih 

orodij in pripomočkov – tako z vidika primerne količine kot z vidika prilagojenosti razvojnim 

stopnjam učencem. Da o IKT opremi sploh ne govorimo, saj je večina učiteljev ne uporablja, ker je 

ne pozna dovolj ali pa je niti nima možnosti uporabljati. Za zagotavljanje primernih prostorskih in 

materialnih pogojev za poučevanje ŠPO pa je ponovno potrebna pogosta konstruktivna 

komunikacija razrednih učiteljev s športnimi pedagogi in z vodstvom šole ter nenehno pridobivanje 

novih znanj tudi na tem področju. 

 

Vodstvo šole ima lahko z rednimi manjšimi finančnimi vložki, predvsem pa s spodbudo in z 

zanimanjem za to področje na kompetence in motivacijo učiteljev, na kakovost njihovega 

poučevanja in posledično tudi na znanja in počutje učencev neverjetno pozitiven vpliv. 
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Izobražen, kompetenten in motiviran učitelj pa je tisti, ki lahko in mora, ne glede na 

podporo ali na pogoje, v katerih poučuje, vsakokrat zagotoviti kakovosten in učinkovit 

pouk športa. 

 

Učitelji se, sodeč po rezultatih naše raziskave, na eni strani precej redko izobražujejo na področju 

ŠPO, na drugi strani pa svoje kompetence za kakovostno poučevanje tega predmeta ocenjujejo 

izjemno visoko. Zato bi jih bilo potrebno redno spodbujati k pridobivanju novih znanj. 

 

Izjemnega pomena je učiteljevo zavedanje vloge razrednega učitelja in vpliva, ki ga (lahko) ima na 

učence, sploh pri pouku ŠPO. Nadalje je nujno potrebno tudi poznavanje zakonitosti motoričnega 

in kognitivnega razvoja otrok, kar mora učitelj nujno upoštevati pri načrtovanju in izvedbi        

športno-vzgojnega procesa. Hkrati pa se mora zavedati tudi, da so vsa nadaljnja  motorična znanja 

učencev odvisna od osnov, ki so jih pridobili v predšolskem obdobju in v začetnih letih šolanja, 

kajti največji možen vpliv na razvijanje motoričnih vzorcev in sposobnosti je ravno v tem obdobju, 

zato morajo biti učitelji še posebej usposobljeni, da poskušajo kljub majhnemu številu ur predmeta 

in slabšim delovnim pogojem učencem posredovati čim več športnega znanja in veselja do gibanja.   

 

Učiteljem bi bilo potrebno v izhodišču, zraven splošnih vsebin športa, natančno in predvsem 

konkretno razložiti vsako kompetenco, ki jo potrebujejo za kakovostno poučevanje ŠPO, saj si 

bodo le tako lahko predstavljali, kaj določena kompetenca od njih zahteva in kako naj to znanje 

prenesejo v pouk, hkrati pa bodo v prihodnje lahko svojo kompetentnost presojali bolj kritično. 

Zato bi bilo potrebno dati poudarek na kompetence tudi v času dodiplomskega izobraževanja.  

 

Magistrsko delo ima uporabno vrednost tudi v tem, da se bodo lahko na podlagi teh rezultatov  

dopolnila in organizirala ustrezna nadaljnja izobraževanja in usposabljanja na področju ŠPO, pa 

tudi sama didaktika športa. Potrebna so dodatna znanja in s tem izobraževanja na področju tistih 

vsebin, kjer se učitelji čutijo najmanj kompetentni (šolska športna tekmovanja, osnove 

biomehanskih zakonitosti gibanja, prva pomoč, posebni pedagoški pristopi pri ŠPO, IKT, učila, 

načrtovanje obremenitve učencev, ŠVK, demonstracija gibalnih prvin, posredovanje in ocenjevanje 

teoretičnih znanj, šola v naravi, anatomsko-funkcionalni in fiziološki vplivi športa) in kjer se želijo 

izobraževati (gimnastika, atletika, ples, male športne igre z žogo – mali rokomet, mali nogomet, 

mala košarka, mala odbojka – ples in plesne igre, delo z učenci s posebnimi potrebami in z 

nadarjenimi učenci, zagotavljanje varnosti, ocenjevanje znanja, elementarne in didaktične igre, 

splošne metodične in didaktične vsebine, prva pomoč, novi pristopi k poučevanju ŠPO, IKT, 

metode in oblike dela …).  Hkrati pa so nujno potrebna tudi izobraževanja za obnavljanje znanj na 

področju ŠPO. Za načrtovanje tovrstnih izobraževanje pa bi bilo zelo priporočljivo, če ne kar nujno, 

sodelovanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda za šolstvo RS, Pedagoških 

fakultet in Fakultete za šport.  

 

Večina učiteljev se je pripravljena potruditi in do novih znanj priti aktivno na različnih programih 

nadaljnjega izobraževanja ter usposabljanja (seminarjih). Zagotovo pa lahko trdimo, da bi bil odziv 

učiteljev in s tem tudi obisk izobraževanj precej večji, če bi potekala v popoldanskem času  v 

bližnjem kraju ali pa celo na šoli, kjer učitelji poučujejo. Zato bi bilo smiselno razmisliti o 
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organizaciji (več) krajših izobraževanj, ki bi bila dostopna širšemu krogu učiteljev. Prav tako bi bilo 

vredno razmisliti o višini kotizacij, saj naj bi bila izobraževanja finančno dostopnejša, kar bi 

ustrezalo tako vodstvu kot učiteljem, še posebej vsem tistim, ki si morajo izobraževanja plačevati 

sami. 

Posebej pa želimo izpostaviti tudi, da je v izobraževanje potrebno usmerjati tudi učitelje z daljšo 

delovno dobo, saj je pomembno, da svoja znanja obnavljajo ves čas in se tudi oni seznanjajo z 

novostmi. Kajti v raziskavi pri nekaterih kompetencah ugotavljamo, da ocena kompetentnosti 

učiteljev za kakovostno poučevanje ŠPO raste do 25. leta delovne dobe, nato pa učitelji z več kot 

25 let delovne dobe svojo usposobljenost ocenjujejo z nekoliko nižjo povprečno oceno.  

Ker pa tovrsten način izobraževanja ni dostopen vsem učiteljem in ker je znanje učiteljev omejeno, 

bi marsikateremu prišli prav tudi video posnetki z razlago, ki bi jih uporabili pri pouku ŠPO kot 

dodatno pojasnilo ali namesto lastne demonstracije neke gibalne prvine.  

Poleg oblikovanja ustreznih video posnetkov bi bila nujna, učinkovita in predvsem pa večini 

učiteljev dostopna rešitev tudi strokovna literatura, predvsem priročniki za posamezna področja s 

teoretično opredelitvijo, z razlago, metodiko, didaktiko, različnimi dejavnostmi, s primeri učnih ur, 

slikovnim gradivom …  Dober primer takega priročnika je Gimnastična abeceda avtorjev D. Novak, 

M. Kovač in I. Čuk (2008). 

Zelo pomembno je učitelje v prihodnje seznanjati tudi z drugo domačo in s tujo strokovno 

literaturo s tega področja, saj ugotavljamo, da jo učitelji uporabljajo redkeje, kot bi jo lahko. Prav 

tako bi jim bilo potrebno, sploh učiteljem z daljšo delovno dobo, predstaviti spletne strani, ki bi jim 

bile v pomoč pri načrtovanju učnih ur.  

Zelo ekonomično je sodelovanje (načrtovanje pouka in izobraževanja, pogovor o problematiki ŠPO 

ipd.) med razrednimi učitelji in športni pedagogi ter vodstvom, prenašanje znanj znotraj šolskega 

kolektiva, tudi s kolegialnimi hospitacijami. Slednje so ne samo ekonomičen, ampak tudi učinkovit 

način prenašanja znanj, vendar pa so zaradi zasedenosti učiteljev v času pouka zelo težko 

izvedljive. 

Neizkoriščen potencial vidimo še v študijskih skupinah, kjer bi lahko vsaj občasno umestili tudi 

tematiko s tega področja, in v strokovnih aktivih. Dobro bi bilo, če bi dalo vodstvo od časa do časa 

posebna navodila in tako spodbudilo komunikacijo ter izmenjavo mnenj, znanj in izkušenj med 

učitelji. 

 

Če strnemo:  

Vsekakor lahko glede na rezultate raziskave rečemo, da si večina učiteljev želi pridobiti nova 

znanja in kompetence na področju ŠPO. Potrebujejo le možnost, nekateri pa nekaj spodbude. 

Stroka pa mora glede na potrebe učiteljev in učencev ponuditi ustrezne in kvalitetne programe 

izobraževanj, ki prisluhnejo tudi dejanskim pogojem, v katerih učitelji delajo. Zaželena so 

izobraževanja, katerih vsebine se lahko neposredno prenesejo v pouk. Takšna izobraževanja, kjer 

bi se učitelji, poleg pridobivanja novih znanj oz. kompetenc, seznanjali tudi z novostmi na področju 

ŠPO in tudi obnavljali znanja s tega področja. Prav tako je potrebno poskrbeti, da bodo o 

ponujenih izobraževalnih programih učitelji bolje obveščeni, zato je potrebno za obveščanje najti 

nove načine, ne le preko ravnateljev in Kataloga programov nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja strokovnih delavcev (KATIS). Prav bi bilo, da bi se učiteljem ponudila možnost 
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izobraževanja v popoldanskem času, saj mnogim učiteljem ni omogočena odsotnost od pouka. 

Prav tako so večinoma učinkovite tudi kakšne krajše oblike izobraževanj. 

 

Kljub vsemu pa imamo (glede na našo raziskavo) na drugi strani precej velik delež učiteljev, ki 

menijo, da so na področju ŠPO dovolj izobraženi oz. za to področje nimajo interesa. Tem je 

potrebno področje športa še posebej približati. V tem primeru pa bi bilo potrebno, zraven učiteljev 

samih, izobraziti in o pomenu kakovostnega ŠPO za otroke ozavestiti tudi vodstvo šol, ki lahko 

nadalje na različne načine pozitivno vpliva na svoje zaposlene. 

 

Rezultati magistrskega dela bodo doprinesli k razvoju didaktike športa in poučevanja športa na 

razredni stopnji osnovne šole, saj prinašajo celosten, a hkrati natančen vpogled v kompetence 

razrednih učiteljev za poučevanje ŠPO in stanje nekaterih kazalcev kakovosti. Magistrsko delo 

prinaša tudi splošen pogled na pomen, cilje, vsebino in dejavnike kakovostnega športno-vzgojnega 

procesa. Na podlagi pridobljenih rezultatov se bodo lahko oblikovali ustrezni izobraževalni programi 

za poučevanje športa in različni potrebni priročniki. Znanstveni doprinos magistrskega dela bo prav 

tako v boljšem razumevanju in interpretaciji predmetno-specifičnih kompetenc razrednih učiteljev 

za kakovostno poučevanje športa s ciljem izpopolnjevanja študijskega programa ter kakovostnega 

usposabljanja študentov razrednega pouka za delo na področju športa. Za potrebe raziskave se je 

oblikoval tudi sistematičen in natančen seznam kompetenc razrednih učiteljev za poučevanje ŠPO, 

ki se bo lahko uporabljal v morebitnih prihodnjih raziskavah ali za samovrednotenje. 

 

Vprašalnik ali posamezni del vprašalnika se lahko uporabi za samoocenjevanje učiteljev. Vodstvo 

šol pa ga lahko uporabi za interno vrednotenje stanja na področju ŠPO. Namenjen pa je tudi 

uporabi pri delu s študenti pri didaktiki športa ali za nadaljnje raziskave na področju kompetenc 

razrednih učiteljev za kakovostno poučevanje ŠPO in analize stanja glede na nekatere kazalce 

kakovosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »V telovadnici sem našel vse tisto, kar išče mlad človek: veselje, zdravje, prijatelje.« Leon Štukelj 
(Štukelj, 1993) 
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11. ZAKLJUČEK 
 

Gibalna/športna aktivnost je v filogenezi človeka pomenila veliko več kot zgolj gibanje za  

premagovanje razdalj, saj se je razvijala v skladu s potrebo po preživetju, komunikaciji, 

ustvarjalnosti in izraznosti. Naš organizem, ki se je skozi filogenezo zoperstavljal sili gravitacije in 

se tisočletja prilagajal na gibalno aktiven način življenja, današnjemu naglemu upadu gibanja kot 

posledici »sedečega« življenjskega sloga in silovitemu tehnološkemu razvoju ne zmore slediti. 

Oblikovan in ustvarjen je bil za aktivnost, opredeljen z ustrezno mišično aktivnostjo in s tonusom, z 

gostoto kosti, ustreznimi tokovi in s pritiski telesnih tekočin, frekvencami in z ritmom, ki jim sledi 

od spočetja do smrti. (Pišot idr., 2010; v Plevnik, Peternelj, & Pišot, 2013) 

Usvajanje gibalnih kompetenc v najrazličnejših oblikah je danes za skladen razvoj in gibalno 

učinkovitost posameznika verjetno bolj pomembno kot kadarkoli prej. Starši, vzgojitelji, učitelji in 

trenerji morajo zato otrokom in mladostnikom svet gibanja predstaviti na kar najbolj zanimiv, 

prijeten in prijazen način ob hkratnem zavedanju vseh pozitivnih učinkov, ki jih ima gibanje. To 

delo pa ni lahko. Konkurirajo namreč poplavi pisanih računalniških igric, igralnih konzol, 

informacijsko podprtih programov in dejavnosti ter drugih elektronskih ter komunikacijskih 

pripomočkov, ki ne zahtevajo znoja, zadihanosti in povečanega srčnega utripa. (Plevnik, Peternelj, 

& Pišot, 2013) 

 

V zgodovini je imel učitelj pomembno vlogo. Obdobje, v katerem živimo, pa pred učitelje postavlja 

nove zahteve, izzive in pričakovanja. (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & 

Ajdišek, 2009; Komisija evropskih skupnosti, 2007b)  

Učiteljevi odnosi so odvisni tudi od mnogih drugih okoliščin in motenj, razlaga Strmčnik (2001), 

med njimi posebej izstopa utrudljivost učiteljskega poklica. Nanjo najbolj vplivajo npr. prevelika 

delovna obremenjenost, dodatne zadolžitve, izobraževanja, uvajanje inovacij, »težavnost« 

učencev, preštevilni razredi in njihova pomanjkljiva opremljenost, učiteljeve družinske razmere, 

higiena učiteljevega okolja … Če smo prej zapisali, da šola vstane in pade z učiteljem, kritično 

nadaljuje Strmčnik (2001), pa po drugi strani ni mogoče prezreti, da tudi učitelj vstane in pade z 

objektivnimi pogoji, v katerih dela, in z družbenim položajem, ki ga ima. Če ga ne podpirajo, tudi 

dober učitelj ne zmore čudežev. (Strmčnik, 2001) Delors (1996) pa nadgradi, da je za dvig 

kakovosti vzgoje in izobraževanja treba predvsem doseči izboljšanje usmerjanja v učiteljski poklic 

ter višji družbeni položaj in boljše delovne razmere za učitelje. Da bi lahko izpolnili družbena 

pričakovanja, morajo učitelji pridobiti ustrezna znanja in spretnosti ter sposobnosti spodbujanja, se 

osebnostno razviti in dobiti možnosti izobraževanja. (Delors, 1996) Vendar se morajo hkrati 

zavedati, kako velika, odgovorna in usodna je njihova vloga v življenju posameznika, poudarja D. 

Kunaver (2008). Učiteljev dostop do otroka pa vodi po dveh poteh: po poti vzgoje in po poti 

izobrazbe. Za učitelja je  torej najpomembnejša njegova zavest, da ustvarja in oblikuje – človeka. 

Učitelj, ki danes vzgaja učenca v šoli, oblikuje prihodnost našega naroda. Za vsak stroj, za vsak 

računalnik, za vsako delovno mizo nekega dne stopi človek, ki so ga sooblikovali učitelji. (Kunaver, 

2008) Učitelj je tisti, dodaja Strmčnik (2001), ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo usklajuje in 

prilagaja učencem ter o učnem procesu neposredno odloča in zanj odgovarja. Učni cilji so učitelju 

sicer dani od zunaj, toda kako jih bo učno povezoval s svojimi, operacionaliziral in prilagajal 
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razredu ter posamezniku, je odvisno od njega samega. Enako velja za učno vsebino, ki je v 

glavnem spet predpisana z učnimi načrti, vendar resnično zaživi šele v učiteljevi izbiri, interpretaciji 

in prilagajanju ne le učencem, marveč tudi njihovemu okolju. Predvsem je od njega odvisno 

vrednotno, torej vzgojno razkritje učne vsebine in neposreden vpliv teh vrednot na osebnostno 

oblikovanje učencev. V izobraževalne in vzgojne namene je treba smiselno vključevati tudi 

primerne učne medije in metode, a je spet od učitelja odvisno, koliko bo upošteval to dejstvo, da v 

sodobni šoli ni več edini učni vir in posrednik. (Strmčnik, 2001) Za učitelje sledi iz tega spoznanja 

nauk, nadaljuje Gogala (2005), da moramo skušati postati predvsem močne osebnosti, ki bodo 

imele svojo notranjo in osebno avtoritativnost. Močna osebnost pa ne pomeni, da si vseveden in 

nezmotljiv, ampak da si gotov vase. Gotov vase pa si takrat, ko čutiš, da si kompetenten, da si 

usposobljen za naloge, ki te čakajo na delovnem mestu.   

Učiteljski poklic je torej eden najkompleksnejših poklicev v družbi. Od učiteljev se pričakuje, da 

bodo na eni strani motor družbenega razvoja – učence bodo opremili s kompetencami, ki bodo 

omogočile uresničitev vseh njihovih potencialov. Po drugi strani pa se od njih pričakuje tudi, da 

bodo pomagali blažiti posledice, ki jih ta hiter družbeni razvoj povzroča, in bodo delovali kot 

socialno povezovalen dejavnik v družbi, preprečevali in zmanjševali socialno izključenost 

posameznikov ter nadomestili primanjkljaje v socialnem razvoju posameznikov, ki morda nastanejo 

v njihovi primarni socializaciji. Teh velikih pričakovanj učitelji ne bodo mogli uresničevati, če ne 

bodo imeli kakovostnega sistema stalnega izobraževanja, za katerega lahko v partnerstvu 

poskrbijo samo vsi udeleženci v tem procesu: visokošolske organizacije, učitelji, starši, šole, drugi 

uporabniki ter država s svojimi institucijami in z ustreznimi sistemskimi rešitvami. (Peklaj, Kalin, 

Pečjak, Puklek Levpušček, Valenčič Zuljan, & Ajdišek, 2009) Vsi vemo, da je za dobo, ki prihaja, 

samo znanje mnogo premalo. Znanje v človekovi glavi že zdaleč ne more tekmovati z znanjem, 

nakopičenim v računalniških skladiščih. Naloga moderne šole je zato, ne samo posredovati znanje, 

ampak ob tem usposabljati učenca, da bo znal neko znanje sam poiskati in tudi uporabiti. Danes 

torej usposobljenost velja več kot le znanje. (Kunaver, 2008) Danes se svet tako hitro spreminja, 

da morajo učitelji sprejeti dejstvo, da njihova začetna izobrazba ne bo zadostovala za celo 

življenje. Znanje in tehnike bodo morali posodabljati skozi vse življenje. Skrbno bo treba paziti na 

ravnotežje med poznavanjem predmeta poučevanja in usposobljenostjo za njegovo poučevanje. 

Učitelji bi morali imeti v službi redne priložnosti za izpopolnjevanje. Okrepitev strokovnega 

izpopolnjevanja lahko veliko pripomore k dviganju ravni sposobnosti in motivacije učiteljev ter 

izboljšanju njihovega položaja. (Delors, 1996) Kajti le dobro poznavanje sprememb in 

pripravljenost za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje vodi k zavedanju in sprejemanju 

odgovornosti za lastna ravnanja, k nenehni samoregulaciji in obvladovanju sprememb. (Devjak, 

2005) Tudi V. Podgornik (2008) izhaja iz stališča, da je za učiteljev profesionalni razvoj, 

uresničevanje njegove strokovne avtonomije, predvsem pa za razvijanje čim večje kakovosti dela 

ključno, da svojo pedagoško prakso ves čas reflektira, da zna nase, svoja ravnanja in celoten 

pedagoški proces pogledati z razdalje. Strmčnik (2001) pa nadalje pojasnjuje, da tako kot v vseh 

drugih intelektualnih poklicih so tudi tu nujne učiteljeva profesionalna komunikacija in 

konfrontacija tako s teorijo kot s koncepti in z izkušnjami drugih učiteljev, medsebojne hospitacije 

in najrazličnejše oblike timskega učnega sodelovanja.  Le učitelj, ki pozna poglede in delo drugih, 

zmore globlje analizirati in presojati sebe in svoje delo ter tudi po tej poti izpopolnjevati svoje 

strokovno ter osebnostno samopodobo in praktično učno delo. Iz povedanega sledi, da je eden 
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izmed ključnih pogojev za učiteljevo kakovost njegova (samo)kritičnost. Brez nje ni objektivne 

samoidentifikacije, ne ločevanja dobrega od slabega in priznavanja boljšega pri drugih. V tem 

pogledu so med učitelji precejšnje razlike. Veliko je izjemno samokritičnih učiteljev, ki se s 

pretirano nezadovoljnimi delovnimi občutki obremenjujejo poklicno vest, znižujejo vrednost svoje 

samopodobe in načenjajo mentalno zdravje. Vendar niso redki njim nasprotni, ki so spet a priori 

prepričani, da so najboljši, da se od sodelavcev nimajo česa naučiti in zato strokovnih stikov z njimi 

prav nič ne pogrešajo. Če pa jih že navezujejo, rajši poučujejo druge, kot pa da bi se sami učili od 

drugih. Biti nesamokritičen pomeni stagniranje v strokovnem in osebnostnem poklicnem razvoju, 

kajti nesamokritičen učitelj ne vidi svojih pomanjkljivosti in vrzeli in zato tudi ne potreb za 

izpopolnjevanje. Obe skrajnosti (ne)kritičnosti zavirata poklicni razvoj učitelja in obe slabo vplivata 

na njegovo osebnostno integriteto ter duševno zdravje. (Strmčnik, 2001) 

 

Namen magistrskega dela je bil poudariti pomen kakovostnega poučevanja predmeta šport (ŠPO) 

in posledično učinkovite športne aktivnosti za učence, opredeliti dejavnike/kazalce kakovosti in 

kompetence učiteljev razrednega pouka za kakovostno poučevanje ŠPO ter ugotoviti stanje na 

področju ŠPO z vidika nekaterih kazalcev kakovosti. Želeli smo tudi ugotoviti razlike po posameznih 

kazalcih kakovosti športa in v ocenah kompetentnosti glede na delovno dobo razrednih učiteljev in 

njihovo stopnjo izobrazbe. 

 

Raziskava je bil opravljena na vzorcu 231 učiteljev razrednega pouka iz 137 osnovnih (centralnih in 

podružničnih) šol, ki so v šolskem letu 2015/2016 poučevali v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem 

obdobju. Vsi učitelji so trenutno ali v preteklosti poučevali predmet šport. 

Podatke za raziskavo smo pridobili s pomočjo spletnega vprašalnika in jih obdelali z različnimi  

statističnimi metodami. Vprašalnik je zajemal naslednja področja: kompetence razrednega učitelja 

za kakovostno poučevanje športa, sodelovanje s starši, učiteljev odnos do poučevanja predmeta 

šport (interes učitelja za poučevanje ŠPO, prosti čas učitelja, povezan s športom – neformalna 

pridobitev znanj o športu, učiteljeva splošna znanja o športu, izvedba demonstracij gibalnih prvin 

in telesna zmogljivost učitelja), pogoje za načrtovanje in izvajanje predmeta šport (materialni in 

prostorski pogoji za poučevanje ŠPO, sodelovanje s sodelavci z namenom izboljšanja načrtovanja 

in reševanja problematike pri športu, vlogo vodstva šole, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

učitelja). 

 

Glede na zastavljene cilje in hipoteze smo oblikovali naslednje zaključke: 

 

1. Rezultati naše raziskave so pokazali, da razredni učitelji v povprečju svojo usposobljenost za 

poučevanje ŠPO vrednotijo precej visoko – 22 kompetenc od 36 v povprečju ocenjujejo s 

povprečno oceno nad 3, kar pomeni, da so zanje (zelo) usposobljeni. Tako zgolj 17,7 % učiteljev 

ocenjuje, da so slabše usposobljeni za 10 kompetenc ali več. 

Nadalje smo z analizo stanja nekaterih kazalcev kakovosti ugotovili, da je predmet šport glede na 

priljubljenost poučevanja na tretjem mestu. Učitelji so v prostem času v večini pogosto športno 

dejavni, nekaj manj jih šport spremlja v različnih medijih, precej redko pa se razredni učitelji 

udeležujejo športnih dogodkov. Večina učiteljev meni, da je na področju športa povprečno 

razgledana. Rezultati kažejo tudi na to, da učitelji posredno demonstracijo gibalnih prvin 
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(demonstracija učenca ali z video posnetkom) uporabljajo predvsem za prikaz gimnastičnih prvin. 

Video posnetke v ta namen uporablja manj kot polovica učiteljev. Učitelji svojo telesno zmogljivost 

ocenjujejo kot dobro ali zelo dobro. Glede na mnenje učiteljev so prostorski pogoji za izvajanje 

ŠPO za malenkost boljši od materialnih, vendar oboji še niso na zadovoljivem nivoju. Vodstvo 

učiteljem prav tako ne zagotavlja osebne športne opreme, z namenom izboljšanja kakovosti 

izvajanja ŠPO pa učitelje najpogosteje spodbuja k sodelovanju z drugimi razrednimi učitelji in s 

športnimi pedagogi. Kljub temu se učitelji o problematiki in načrtovanju ŠPO precej redko 

pogovarjajo z drugimi učitelji. Pa vendar tematiko ŠPO dokaj pogosto vnašajo tudi v razgovore s 

starši. Najpogosteje razredni učitelji nova znanja s področja ŠPO pridobivajo z ustnimi 

informacijami, pogosto si pomagajo tudi s podatki, pridobljenimi na spletu, najmanj pa uporabljajo 

tujo strokovno literaturo. Učitelji največkrat izobraževanja načrtujejo v sodelovanju s kolegi ali z 

vodstvom. Nekaj več kot polovica učiteljev ima možnost vplivati na vsebino izobraževanj, ki 

potekajo na njihovi šoli. Razredni učitelji se na področju ŠPO izobražujejo precej redko, približno 

petina sodelujočih se še ni udeležila izobraževanja s to vsebino. Največ učiteljev se je do sedaj 

izobraževalo na področju plesa, kot razlog, da se niso na področju ŠPO izobraževali več, pa je 

največ učiteljev navedlo finance in že primerno usposobljenost. Učitelji si v prihodnosti najbolj 

želijo pridobiti nova znanja s področja gimnastike. Najbolj pa jim ustreza aktivno izobraževanje v 

obliki seminarjev. 

 

Pri analiziranju podatkov je bilo moč zaznati nekatere razlike med učitelji z različno delovno dobo 

oz. s stopnjo izobrazbe, vendar pa velika večina teh ni bilo statistično pomembnih. Natančneje so 

predstavljene v poglavju ˝povzetki ugotovitev˝. 

 

2.  Med učitelji z različno delovno dobo ni statistično pomembne razlike v vrednotenju kompetenc 

za kakovostno poučevanje predmeta šport, saj se pomembne razlike pojavljajo zgolj pri dveh 

kompetencah od 36-ih (poznavanje učnega načrta, usposobljenost za oblikovanje in podajanje 

povratnih informacij). Učni načrt najbolje poznajo učitelji med 11 in 15 let delovne dobe in učitelji z 

več kot 25 let delovne dobe, najmanj pa učitelji med 0 in 5 let delovne dobe. Slednji so tudi 

najmanj usposobljeni za oblikovanje in podajanje povratnih informacij tako učencem kot staršem. 

Najbolj pa so za to usposobljeni učitelji od 6 do 10 let delovne dobe in učitelji od 21 do 25 let 

delovne dobe. 

 

3. Prav tako ne moremo potrditi statistično pomembnih razlik med učitelji z različno stopnjo 

izobrazbe, saj se pomembne razlike kažejo le pri treh kompetencah (učinkovito načrtovanje ŠPO, 

uporaba različnih učil in medpredmetno povezovanje). Ugotovili smo, da so učitelji z višjo stopnjo 

izobrazbe načeloma bolj usposobljeni za učinkovitejše načrtovanje predmeta šport, za rabo 

različnih učil pri različnih vsebinah in različnih razvojnih ravneh ter za medpredmetno povezovanje 

ŠPO z drugimi predmeti. 

Torej učitelji ne glede na stopnjo izobrazbe oz. delovno dobo kompetence za kakovostno 

poučevanje ŠPO vrednotijo precej visoko in enotno, kar bi bilo zelo vzpodbudno, če bi lahko z 

gotovostjo trdili, da se te kompetence tudi v praksi izražajo na tako visokem nivoju. 
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4. Pri kazalcu kakovosti »sodelovanje s starši na področju predmeta šport« nismo ugotovili 

statistično pomembnih razlik med učitelji z različno delovno dobo in stopnjo izobrazbe, kar pomeni 

da učitelji v povprečju v pogovor s starši enako pogosto vključujejo tudi tematiko predmeta šport. 

 

5. Pri kazalcu kakovosti »učiteljev odnos do poučevanja predmeta šport« nismo uspeli dokazati 

statistično pomembnih razlik med učitelji z različno delovno dobo, saj so se statistično pomembne 

razlike pokazale le pri dveh spremenljivkah: pogostosti spremljanja športnih vsebin in pri 

pogostosti udeležbe na športnih dogodkih. Športne vsebine v različnih medijih najpogosteje 

spremljajo učitelji od 16 do 20 let delovne dobe, najredkeje pa učitelji od 6 do 10 let delovne 

dobe. Športnih prireditev pa se prav tako najpogosteje udeležujejo prav učitelji od 16 do 20 let 

delovne dobe. Na drugi strani pa imamo skupino učiteljev od 6 do 10 let delovne dobe, ki pa so za 

takšno dejavnost precej nemotivirani, zato se jih udeležujejo najredkeje. 

 

6. Prav tako nismo potrdili statistično pomembnih razlik pri kazalcu kakovosti »učiteljev odnos do 

poučevanja predmeta šport« med učitelji z različno stopnjo izobrazbe. Statistično pomembne 

razlike se ne kažejo pri nobeni od spremenljivk znotraj kazalnika. To pomeni, da imajo učitelji 

glede na različno stopnjo izobrazbe približno enak odnos do poučevanja predmeta šport (približno 

enako pogosto se ukvarjajo s športom, so zato podobno telesno zmogljivi, enako pogosto 

spremljajo športne vsebine, tako je tudi njihova razgledanost na tem področju ovrednotena 

približno enako).  

 

7. Med učitelji z različno delovno dobo ne obstajajo statistično pomembne razlike pri kazalcu 

kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport«, saj smo statistično pomembne 

razlike ugotovili zgolj pri dveh spremenljivkah: »vodstvo zagotovi osebno športno opremo« in 

»število izobraževalnih programov s področja ŠPO v zadnji desetih letih«. 

Vodstvo najpogosteje zagotovi osebno športno opremo učiteljem z več kot 25 let delovne dobe oz. 

učiteljem od 21 do 25 let delovne dobe. Najredkeje pa vodstvo zagotavlja osebno športno opremo 

učiteljem med 6 in 10 let delovne dobe.  

Razlike so največje tudi med učitelji z delovno dobo od 0 do 5 let, ki so se izobraževali najmanj, in 

učitelji od 16 do 20 let delovne dobe, ki so se izobraževali največ.  

 

8. Analize so pokazale, da statistično pomembne razlike ne obstajajo niti med učitelji z različno 

stopnjo izobrazbe glede na kazalec kakovosti »pogoji za načrtovanje in izvajanje predmeta šport«. 

Statistično pomembne razlike smo ugotovili le pri petih spremenljivkah od 27-ih: »zadovoljstvo s 

prostori za izvajanje ŠPO«, »pogostost zagotavljanja osebne športne opreme razrednim učiteljem s 

strani vodstva«, »spremljanje načrtovanja ŠPO s strani vodstva«, »pogostost pridobivanja novih 

znanj s pomočjo tujih strokovnih revij in časopisov« in »pogostost pridobivanja novih znanj s 

pomočjo spleta«. 

S prostorskimi pogoji za izvajanje ŠPO so pogosteje zadovoljni učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe, 

prav tako so pogosteje deležni osebne športne opreme. Učitelje z nižjo stopnjo izobrazbe vodstvo 

šol pogosteje spremlja pri načrtovanju ŠPO. Učitelji z univerzitetno izobrazbo ali več pogosteje za 

pridobivanje novih znanja s področja ŠPO uporabljajo tuje strokovne revije in časopise. Iz 
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podatkov je razvidno tudi, da učitelji z višjo stopnjo izobrazbe za pridobivanje novih zanj s 

področja športa pogosteje uporabljajo splet kot učitelji z nižjo stopnjo izobrazbe.   

 

Torej učitelji delajo v zelo podobnih razmerah in na podoben način načrtujejo športno-vzgojni 

proces ter pridobivajo nova znanja.  

 

 

Povzamemo lahko, da so potrebna dodatna znanja in s tem izobraževanja na področju tistih 

vsebin, kjer se učitelji čutijo najmanj kompetentni (organizacija in izvedba šolskih športnih 

tekmovanj, osnove biomehanskih zakonitosti gibanja, prva pomoč, posebni pedagoški pristopi pri 

ŠPO) in kjer se želijo izobraževati (gimnastika, atletika, ples, male športne igre z žogo – mali 

rokomet, mali nogomet, mala košarka, mala odbojka – ples in plesne igre, delo z učenci s 

posebnimi potrebami in z nadarjenimi učenci, zagotavljanje varnosti, ocenjevanje znanja, 

elementarne in didaktične igre, splošne metodične in didaktične vsebine, prva pomoč, novi pristopi 

k poučevanju ŠPO, IKT, metode in oblike dela …). Posebno podporo pa je potrebno nameniti 

učiteljem začetnikom. Nujno je potrebno izboljšati tudi sodelovanje med učitelji, s športnimi 

pedagogi in z vodstvom, predvsem pa spodbujati izobraževanje na različnih področjih ŠPO, pri tem 

pa uporabiti tudi več različnih virov informacij. Vodstvo pa naj bi poskušalo izboljšati tudi druge 

pogoje za kakovostno izvajanje ŠPO. 

 

Raziskava je pokazala nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo dobro v prihodnje odpraviti. Vprašalnik je 

precej dolg, zato je možno, da na vsa vprašanja učitelji niso odgovorili z resnim premislekom in 

nekoliko bolj samokritično. Ker pa vprašalnik sestavljajo večinoma vprašanja zaprtega tipa, so 

učitelji v večini nanje tudi odgovorili. Nekaj manj odziva je bilo pri odprtih vprašanjih, čeprav so 

zahtevala le nekaj besed. Zaradi lažje obdelave podatkov bi bilo v prihodnje smiselno poenotiti 

ocenjevalne lestvice in namesto odprtih vprašanj v vprašalnik umestiti vprašanja zaprtega tipa. Ker 

bi slednje precej podaljšalo vprašalnik, bi bilo smiselno, da bi se v  vprašalniku obravnavalo eno 

področje ali dve. Zagotovo pa odprti tip vprašanj običajno ponudi več različnih odzivov. Zaprti tip 

vprašanj, sploh pri področjih športa, kjer so se učitelji že oz. bi se želeli izobraževati, pri vprašanju 

o posredni demonstraciji gibalnih prvin in vprašanju o najustreznejših načinih izobraževanja, pa bi 

s ponujenimi možnostmi pri učiteljih zagotovo izzval, da bi označili še kakšen dodaten odgovor 

(možnost oz. željo), ki mu pri odgovarjanju na odprta vprašanja ni prišla na misel. Seveda pa bi 

moral biti seznam področij napisan zelo natančno. 

 

Rezultati magistrskega dela bodo doprinesli k razvoju didaktike športa in poučevanja športa na 

razredni stopnji osnovne šole. Na podlagi pridobljenih rezultatov se bodo lahko oblikovali ustrezni 

izobraževalni programi za poučevanje športa in različni potrebni priročniki. Znanstveni doprinos 

magistrskega dela bo prav tako v boljšem razumevanju in interpretaciji predmetno-specifičnih 

kompetenc razrednih učiteljev za kakovostno poučevanje športa s ciljem izpopolnjevanja 

študijskega programa ter kakovostnega usposabljanja študentov razrednega pouka za delo na 

področju športa. Za potrebe raziskave se je oblikoval tudi sistematičen in natančen seznam 
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kompetenc razrednih učiteljev za poučevanje ŠPO, ki se bo lahko uporabljal v morebitnih 

prihodnjih raziskavah ali za samovrednotenje. 

 

Skratka želimo si, da bi se v prihodnje vsi (učitelji, vodstvo, starši, družba in drugi), ki so povezani 

s šolo, zavedali pomena, ki ga za otroke nosi predmet šport, in da bi bil vsakokrat izveden 

kakovostno in posledično učinkovito. Zato je tukaj nujno tesno sodelovanje med sodelavci in 

vodstvom šole, natančno načrtovanje in čim bolj optimalni pogoji za izvajanje športno-vzgojnega 

procesa. Izjemno pomembno je izobraževanje učiteljev na vseh področjih ŠPO. Poleg 

izobraževalnih programov pa je učiteljem potrebno priskočiti na pomoč tudi z ustrezno strokovno 

literaturo (priročniki) in video posnetki. Potrebujemo namreč kompetentne, razgledane, srčne in 

motivirane učitelje, ki bodo znali svoja znanja in navdušenje prenesti na učence. Na ta način lahko 

prispevamo v dobro celotne družbe. Zato upamo, da se bodo našli viri financiranja, predvsem pa 

volja, da se na tem področju začnejo spremembe na bolje. 
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13.  PRILOGA 
 
13.1  VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 

 

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE 
 

KOMPETENCE UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA ZA ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 

PREDMETA ŠPORT 
 
 

Spoštovani učitelji in učiteljice!   

Moje ime je Tina Šlajkovec. Po poklicu sem profesor razrednega pouka, hkrati pa v 
okviru podiplomskega študija na Pedagoški fakulteti v Ljubljani pod mentorstvom doc. dr. Vesne Štemberger 
pripravljam magistrsko delo s področja predmeta šport. Magistrsko delo ima naslov Kompetence učiteljev 
razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta šport. Z njim želim ugotoviti, kako razredni 
učitelji ocenjujejo svojo usposobljenost (kompetence) za kakovostno poučevanje predmeta šport in kakšno 
je stanje na športno-vzgojem področju glede na posamezne kazalce kakovosti. 
Na Vas se obračam s prošnjo, da vprašalnik izpolnite v celoti in iskreno, saj bom le tako lahko pridobila 
realne podatke s tega področja. Vaše izkušnje mi bodo pri raziskavi v veliko pomoč.   
 
Hvala.                                                                                                                                                   
                                                                                                          Tina Šlajkovec   

 
 

 
I. SPLOŠNI PODATKI 

 

1. Spol:  moški   ženski 
 

2. Starost: ________ let 
 

3. Trenutno delovno mesto: 

 
1. razred  2. razred  3. razred  4. razred  5. razred
  

6. razred  kombinirani oddelek (razred) ________   
 
oddelek podaljšanega bivanja 
 

 
4. Vrsta šole: matična šola   podružnična šola 

 

5. Koliko časa poučujete? _______ let 
 

6. Koliko časa poučujete/ste poučevali predmet šport (ŠPO)? _______ let 
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7. Stopnja izobrazbe: 

a) višja 
b) visoka – strokovna 
c) visoka – univerzitetna 

d) bolonjski magisterij 
e) znanstveni magisterij ali doktorat 
f) drugo: ______________________ 

 
8. Naziv: 

a) brez naziva 

b) mentor 
c) svetovalec 
d) svetnik 

 
9. Naziv in kraj šole, kjer poučujete: 

 

______________________________________________________________________________ 
 

 

II. VPRAŠALNIK O KOMPETENCAH RAZREDNIH UČITELJEV ZA POUČEVANJE 
ŠPORTA 

 

V tabeli so navedene kompetence razrednega učitelja, za katere menimo, da so pomembne za 
kakovostno poučevanje predmeta šport. 
 

Prosim Vas, da z ocenami od 1 do 4 ovrednotite Vašo sedanjo usposobljenost oz. znanja za 
kakovostno poučevanje predmeta šport. 
 
1 – sploh nisem usposobljen(a)  

2 – nisem dovolj usposobljen(a) 
3 – sem usposobljen(a) 
4 – sem zelo usposobljen(a) 

 

KOMPETENCE ZA POUČEVANJE PREDMETA ŠPORT: 
VAŠA DOSEŽENA 

USPOSOBLJENOST OZ. ZNANJE: 

1. Razumevanje pomena športa oz. gibanja za zdravje in 

kvaliteto življenja posameznika. 
1      2      3      4 

2. Poznavanje in razumevanje anatomsko-funkcionalnih 

in fizioloških vplivov športa na telo in telesno zdravje. 
1      2      3      4 

3. Poznavanje in razumevanje osnovnih biomehanskih 

zakonitosti gibanja. 
1      2      3      4 

4. Poznavanje in razumevanje psiholoških vplivov športa. 1      2      3      4 

5. Poznavanje in razumevanje socialnih, kognitivnih, 
osebnostnih, motivacijskih, moralnih in drugih vplivov 

oz. vidikov športa. 
1      2      3      4 

6. Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja otrok. 1      2      3      4 
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7. Poznavanje in razumevanje razvojnih značilnosti, 

razlik in potreb učencev ter prepoznavanje učnih 
zmožnosti in težav pri predmetu šport. 

1      2      3      4 

8. Poznavanje učnega načrta za šport. 1      2      3      4 

9. Usposobljenost za učinkovito načrtovanje pouka 

predmeta šport (izdelava letnega delovnega načrta, 
letne priprave, tematske priprave, učne priprave). 

1      2      3      4 

10. Poznavanje in uporaba različnih virov informacij za 
načrtovanje pouka športa (spletne strani, strokovna 

literatura, članki …). 
1      2      3      4 

11. Usposobljenost za načrtovanje obremenitve učencev v 

športno-vzgojnem procesu pri različnih vsebinah in na 
različnih razvojnih ravneh. 

1      2      3      4 

12. Usposobljenost za uporabo različnih učnih metod in 

oblik pri različnih vsebinah in na različnih razvojnih 
ravneh pri predmetu šport. 

1      2      3      4 

13. Usposobljenost za pripravo didaktičnih gradiv 

(plakatov, didaktičnih kartonov, učnih lističev …) pri 
predmetu šport. 

1      2      3      4 

14. Usposobljenost za uporabo različnih učil (plakatov, 
kinogramov, didaktičnih kartonov, video posnetkov …) 

pri različnih vsebinah in na različnih razvojnih ravneh 
pri predmetu šport. 

1      2      3      4 

15. Usposobljenost za poučevanje s pomočjo sodobnih 

učnih tehnologij (video kamera, računalnik, digitalni 
fotoaparat …) pri predmetu šport. 

1      2      3      4 

16. Poznavanje metodičnih postopkov pri poučevanju 
posameznih športnih prvin – gibalnih znanj, ki so v 

učnem načrtu za šport, v vseh etapah učnega procesa 
(posredovanje novih učnih vsebin, utrjevanje, 
preverjanje). 

1      2      3      4 

17. Usposobljenost za učinkovito posredovanje teoretičnih 

vsebin predmeta šport pri različnih vsebinah in na 

različnih razvojnih ravneh. 
1      2      3      4 

18. Usposobljenost za prikaz (demonstracijo) posameznih 
športnih prvin, ki so v učnem načrtu za šport. 

1      2      3      4 

19. Usposobljenost za ocenjevanje gibalnih znanj 
(izdelava nalog, meril in opisnikov) pri predmetu 

šport. 
1      2      3      4 

20. Usposobljenost za ocenjevanje teoretičnih znanj 

(izdelava nalog, meril in opisnikov) pri predmetu 
šport. 

1      2      3      4 

21. Usposobljenost za pedagoško vodenje razreda pri 1      2      3      4 
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športno-vzgojnem procesu (obvladovanje discipline, 

konfliktov, spoštovanje različnosti, etičnosti …). 

22. Usposobljenost za organizacijo in vodenje        

športno-vzgojnega procesa (tekoč potek učne ure, 
priprave orodij in pripomočkov, ustrezna gostota 
gibalnih dejavnosti, ustrezna navodila učencem …). 

1      2      3      4 

23. Usposobljenost za posebne pedagoške pristope (delo 

z otroki s posebnimi potrebami, vključenimi v običajne 

šole, nadarjenimi za šport, delo z nemirnimi, 
vedenjsko problematičnimi, zdravstveno ogroženimi 
…) pri športno-vzgojnem procesu. 

1      2      3      4 

24. Upoštevanje principov vključevanja, individualizacije 

in diferenciacije pri poučevanju športa. 
1      2      3      4 

25. Poznavanje dejavnikov varne vadbe in usposobljenost 

zagotavljanja varnosti pri pouku športa. 
1      2      3      4 

26. Usposobljenost za nudenje prve pomoči učencem. 1      2      3      4 

27. Usposobljenost za medpredmetno povezovanje športa 

z drugimi predmeti. 
1      2      3      4 

28. Usposobljenost za oblikovanje in podajanje povratnih 

informacij (npr. ovrednotenje gibalnega razvoja, 
obrazložitev ocene, svetovanje otrokom in staršem) 
pri predmetu šport. 

1      2      3      4 

29. Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo športnih 

dni. 
1      2      3      4 

30. Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo šole v 

naravi. 
1      2      3      4 

31. Usposobljenost  za organizacijo in izvedbo šolskih 

športnih tekmovanj. 
1      2      3      4 

32. Usposobljenost za organizacijo, vodenje in evalvacijo 

ter interpretacijo meritev za športno-vzgojni karton. 
1      2      3      4 

33. Usposobljenost za organizacijo in vodenje dodatnega 

programa, ki ga šola lahko ponudi, za učence pa ni 
obvezen (Zlati sonček, Krpan …).    

1      2      3      4 

34. Poznavanje in preprečevanje telesnih poškodb ter 
zdravstvenih težav, povezanih z delom učitelja, ki 

poučuje šport. 
1      2      3      4 

35. Zavedanje pomena strokovnega izpopolnjevanja za 

kvalitetno poučevanje športa. 
1      2      3      4 

36. Usposobljenost za vrednotenje lastnega pedagoškega 

dela pri predmetu šport. 
1      2      3      4 
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III. VPRAŠALNIK O NEKATERIH DEJAVNIKIH KAKOVOSTI PREDMETA ŠPORT IN 

PRIDOBIVANJU KOMPETENC ZA NJEGOVO POUČEVANJE 
 
 

1. Navedite vrstni red predmetov po priljubljenosti poučevanja. 
S številko 1 označite predmet, ki ga poučujete najraje, s številko 6 pa tistega, ki ga poučujete 
najmanj radi. 

 
SLJ  MAT  SPO/DRU/NIT  LUM  GUM   ŠPO 
_____  _____  _____   _____  _____  _____ 

 
 
 

2.  Kako pogosto (V vsaki vrstici označite en odgovor.): 
 

a) Se ukvarjate s športom? Pogosto Redko Nikoli 

b) Spremljate šport (TV, radio, 
časopis, splet …)? 

Pogosto Redko Nikoli 

c) Se udeležujete športnih 
dogodkov (aktivno ali kot 

gledalec)? 
Pogosto Redko Nikoli 

 
 

 
3.  Menite, da o športu na splošno veliko veste, da ste razgledani* na tem področju? 

(Izberite en odgovor.) 

 
a) Zelo veliko vem o športu, zelo sem razgledan(a). 
b) O športu imam povprečno znanje, sem srednje razgledan(a). 

c) O športu ne vem veliko, sem slabo razgledan(a). 
d) O športu ne vem skoraj ničesar, na tem področju nisem razgledan(a). 

 

 
* Kot splošno znanje o športu, razgledanost je mišljeno poznavanje različnih učinkov športa, pomena 
športa za zdravje in razvoj, podrobnejše poznavanje več različnih športnih panog, njihovih pravil, 

tehnik(e) izvedbe posameznega gibanja/igre, poznavanje nekaterih tekmovalcev različnih športnih 
panog, rezultatov, dosežkov, splošno poznavanje načina poteka oz. organizacije različnih tekmovanj, 
tudi zgodovine športa. 

 

 
 

4.  Demonstracije katerih gibalnih prvin ne izvajate sami in (zapišite, prosim):  

a) jo prepustite učencem? ____________________________________________________ 
b) si jo ogledate na posnetku? ______________________________________________ 

 

 
 

5.  Kako bi ocenili svojo telesno zmogljivost? (Izberite en odgovor.) 

 
zelo slaba  1 2 3 4 zelo dobra 
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6. Ali ste zadovoljni s pogoji za izvajanje predmeta šport? 

(V vsaki vrstici označite en odgovor.) 
 

a) Prostori, kjer izvajate predmet 
šport. 

Pogosto Redko Nikoli 

b) Materialnimi pogoji, ki jih imate 

na voljo (oprema, orodja, rekviziti 
ipd.). 

Pogosto Redko Nikoli 

c) Zagotovitev osebne športne 
opreme razrednim učiteljem. 

Pogosto Redko Nikoli 

 
 
7. Katere pristope in kako pogosto uporablja vodstvo vaše šole, da bi izboljšalo 

izvajanje ŠPO na razredni stopnji in s tem povečalo njegovo kakovost?  

(V vsaki vrstici označite en odgovor.) 
 

a) hospitacije pri ŠPO Pogosto Redko Nikoli 

b) spodbujanje sodelovanja med 

razrednimi učitelji 
Pogosto Redko Nikoli 

c) spodbujanje sodelovanja med 

razrednimi učitelji in športnimi pedagogi 
Pogosto Redko Nikoli 

d) spremljanje izvajanja ŠPO 
(nenapovedano) 

Pogosto Redko Nikoli 

e) spremljanje načrtovanja ŠPO Pogosto Redko Nikoli 

f) spodbujanje k dodatnemu izobraževanju 

razrednih učiteljev na področju ŠPO 
Pogosto Redko Nikoli 

g) pogovor z vodstvom šole o problematiki 

ali načrtovanju predmeta ŠPO 
Pogosto Redko Nikoli 

h) drugo (prosim, zapišite):  Pogosto Redko Nikoli 
 
 
8.  Kako pogosto ste se v preteklem šolskem letu (V vsaki vrstici označite en odgovor.): 

 

a) Pogovarjali o problematiki ali 

načrtovanju predmeta ŠPO v 
strokovnem aktivu? 

Pogosto Redko Nikoli 

b) Pogovarjali o problematiki ali 

načrtovanju predmeta ŠPO z drugimi 
razrednimi učitelji? 

Pogosto Redko Nikoli 

c) Pogovarjali o problematiki ali 
načrtovanju predmeta ŠPO s športnimi 
pedagogi? 

Pogosto Redko Nikoli 

d) Pogovarjali o problematiki ali 

načrtovanju predmeta ŠPO v mrežah 

šol (študijskih skupinah)? 
Pogosto Redko Nikoli 

e) Na govorilnih urah oz. roditeljskih 
sestankih poudarili pomen športa, 

opisali napredek oz. morebitne težave 
učencev na gibalnem področju? 

Pogosto Redko Nikoli 
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9.  Na kakšne načine in kako pogosto pridobivate nova znanja s področja ŠPO?  

 (V vsaki vrstici označite en odgovor.) 
 

a) domače strokovne 
revije, časopisi 

Pogosto Redko Nikoli 

b) tuje strokovne revije, 

časopisi 
Pogosto Redko Nikoli 

c) domače strokovne 

knjige 
Pogosto Redko Nikoli 

d) tuje strokovne knjige Pogosto Redko Nikoli 

e) video posnetki Pogosto Redko Nikoli 

f) splet Pogosto Redko Nikoli 

g) ustne informacije 
(npr. pogovor s 

sodelavcem) 
Pogosto Redko Nikoli 

h) programi nadaljnjega 

izobraževanja in 
usposabljanja 

Pogosto Redko Nikoli 

i) drugo (prosim, 

zapišite): 
 

Pogosto Redko Nikoli 

 
 
 

10. Kako na vaši šoli poteka načrtovanje vaše udeležbe v izobraževalnih programih? 
(Označite en odgovor.) 

 

a) Načrtujem in se odločim samostojno. 
b) Načrtujem skupaj s kolegi, npr. v strokovnem aktivu. 
c) Načrtujem v sodelovanju z vodstvom šole (ravnateljem). 

d) Načrtuje in odloči ravnatelj sam. 
e) Drugo (prosim, napišite): ___________________________ 
 
 

 
11.  Imate možnost vpliva na vsebino izobraževanj in predavanj, ki potekajo na vaši 

šoli (običajno za večino učiteljev)? (Označite). 

 
 DA  NE 

 

 
12.  Koliko izobraževalnih programov s področja ŠPO ste se udeležili v zadnjih desetih 

letih? (Zapišite številko, prosim.) 

 
________________________________ 
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13.  Kolikokrat ste se udeležili izobraževanja s področja ŠPO v času vašega celotnega 

poučevanja? (Zapišite številko, prosim.) 
 
________________________________ 

 
 
14.  Na katerih področjih ŠPO ste se izobraževali? (Zapišite, prosim.) 

 
________________________________ 
 

 
 

15.  Zakaj se, po vašem mnenju, niste na področju ŠPO izobraževali več?  

(Zapišite, prosim.) 
 
______________________________________________________________________________ 

 
 

16.  Katera so tista področja, kjer bi želeli pridobiti dodatna znanja in spretnosti za 

poučevanje ŠPO? (Zapišite, prosim.) 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 

17.  Kateri način(i) pridobivanja novih znanj oz. kompetenc na področju ŠPO vam 

najbolj ustrezajo?  (Zapišite, prosim.) 
 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem. 

 
 

 

 

 


