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IZVLEČEK
V magistrskem delu bo predstavljen proces razvoja modela sistematičnega spreminjanja
kakovosti interakcij ter ugotavljanja učinkov modela na kakovost interakcij. Model temelji na
aktivni participaciji udeležencev v vzgojno-izobraževalnem procesu, tj. učencev, učiteljev in
staršev. Teoretični del magistrskega dela temelji na pregledni in primerjalni analizi strokovne
literature, empirični del predstavlja prikaz akcijske raziskave na Osnovni šoli Toneta Čufarja
Jesenice, v kateri je prostovoljno sodelovalo 20 učiteljic, 200 učencev in 200 njihovih staršev.
Cilj empirično-raziskovalnega dela je bil razviti, uvajati in evalvirati model spreminjanja
interakcij med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa (učenci, učitelji in starši) in
ugotoviti, kako vnesene spremembe vplivajo na kakovost interakcij v vzgojnoizobraževalnem procesu na ravni odnosov pri udeležencih, samoevalvacije učiteljev,
identifikacije potreb po usposabljanju in spreminjanju pri učiteljih, na področju sodelovanja s
starši in vključevanja vseh udeležencev v procesne odločitve. Vpeljavo sprememb smo
spremljali in merili s samoevalvacijo, ki je vključevala različne instrumente, aplicirane pred
vpeljavo sprememb in po njej. Kakovost interakcij smo ugotavljali na ravni doživljanja
odnosa udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa in pri tem spremljali, kako se v procesu
spreminjajo njihova mnenja, stališča, aktivnosti ipd. V procesu vpeljave sprememb za
izboljšanje kakovosti interakcij v obliki načrta dejavnosti za spreminjanje pedagoške
interakcije smo omogočili aktivno participacijo in sodelovanje različnih udeležencev v
procesu in ob tem razvili ustrezno metodologijo za spremljanje učinkov vpeljanih sprememb.
Na osnovi rezultatov kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja kakovosti interakcij smo
razvili enega od možnih modelov spreminjanja kakovosti interakcij med udeleženci. Poleg
statistično pomembnih značilnosti, ugotovljenih na podlagi prvega in tretjega dela
raziskovanja, rezultati uvajanja in spremljanja sprememb z namenom večje kakovosti
interakcije in medsebojnega sodelovanja vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa,
ki so bili vključeni v raziskovanje, kažejo, da so udeleženci sprejeli aktivno participacijo kot
učinkovit način spreminjanja kakovosti interakcij med udeleženci vzgojno-izobraževalnega
procesa in povečali svojo pripravljenost za kontinuirano delovanje v smislu uvajanja
sprememb in oblikovanja učeče se skupnosti. Na podlagi samoevalvacije sodelujočih učiteljev
se je pojavila potreba po nadaljnjem načrtovanju uvajanja sprememb za izboljševanje
kakovosti tudi na drugih področjih vzgojno-izobraževalnega procesa.
KLJUČNE BESEDE
Kakovost, sodelovanje, interakcije, participacija, učenci, učitelji, starši, vzgojno-izobraževalni
proces, model.
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ABSTRACT
This master's thesis presents the process of developing a model for systematically changing
the quality of interactions, and establishes the effects of the model on the quality of
interactions. The model is based on the active participation of those involved in the
educational process, i.e. pupils, teachers and parents. The theoretical part of the thesis is based
on a survey and comparative analysis of the professional literature, while the empirical part
presents active research carried out at the Tone Čufar Primary School in Jesenice, in which 20
teachers, 200 pupils and 200 parents engaged as volunteers. The aim of the empirical research
was to develop, introduce and evaluate a model for changing interactions between participants
in the educational process (pupils, teachers and parents) and to establish how the changes
introduced influence the quality of interactions in the educational process on the level of a)
relations among the participants, b) the teachers’ self-evaluation, and c) identifying the needs
for training and changing among teachers, and also d) in the area of cooperating with parents
and including all the participants in the decision-making process. The introduction of changes
was followed and measured by self-evaluation, which included various instruments applied
prior to and following the introduction of changes. The quality of interactions was established
on the level of experiencing the relation among participants in the educational process, and
the way their opinions, viewpoints, and activities changed in this process was also followed.
In the process of introducing changes to improve the quality of interactions in the form of a
plan of activities for changing pedagogical interactions, we made possible the active
participation and cooperation of different participants in the process and along with this
developed a suitable methodology for following the effects of the changes introduced. On the
basis of the results of the qualitative and quantitative research into the quality of interactions
we developed one of the possible models for changing the quality of interactions among
participants. As well as the statistically significant characteristics established on the basis of
the first and third parts of the research, the results of introducing and accompanying the
changes aimed at achieving a greater quality of interaction and mutual cooperation among all
the participants in the educational process involved in this research show that the participants
accepted active participation as an effective way of changing the quality of interactions
among participants in the educational process and increased their readiness for continued
work regarding introducing changes and shaping the school community. On the basis of the
self-evaluation of the teachers cooperating, the need was seen for further planning for
introducing changes to improve quality in other areas of the educational process as well.
KEY WORDS:
Quality, cooperation, interactions, participation, pupils, teachers, parents, educational process,
model.
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UVOD

Učitelji praktiki se pri svojem vsakdanjem delu v razredu, na poti svojega profesionalnega
razvoja, sprašujemo o kakovostni šoli, ki jo sooblikujemo. V samoevalvacijskih timskih
pogovorih vedno znova pridemo do odgovora, da so prav interakcije, ki jih vzpostavljamo
učitelji z učenci in s starši tiste, ki odločajo o kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela.
Današnja demokratična družba je s svojo odprtostjo in vključevanjem javnosti ter zakonsko
usmeritvijo na področju ugotavljanja in spremljanja kakovosti podprla iskanje rešitev, ki bi
šolam omogočile gradiva in druge pogoje, s katerimi bi lahko same spremljale in ugotavljale
kakovost lastnega dela. Podprti so bili številni projekti, ki šolam še danes ponujajo rešitve.
Nobena ponujena možnost ni popolnoma ustrezala mojemu stališču o ugotavljanju,
zagotavljanju in spremljanju kakovosti. Zato je model, ki je predstavljen v nalogi, rezultat
želje po iskanju rešitve, ki bi se v spreminjanju in zagotavljanju kakovosti bolj približala
razmišljanjem tistih praktikov, ki v ospredje postavljamo:




interakcije kot element spreminjanja kakovosti;
participacijo staršev, učencev in učiteljev v procesu spreminjanja kakovosti;
izhodišče, ki se opira na poglede udeležencev od spodaj navzgor (s perspektive otrok)
in od zunaj navznoter (s perspektive staršev).

Uvodne misli želim nameniti tudi odgovoru na vprašanje o tem, kako sama, kot učiteljica
razrednega pouka, na polovici svoje profesionalne poti vidim kakovostno šolo. V kakovostni
šoli dobri učitelji razvijajo svoje kompetence tako, da načrtno delajo samoevalvacije,
refleksije, timsko sodelujejo, se dodatno izobražujejo in skrbijo za svoj profesionalni razvoj s
vseživljenjskim izobraževanjem. Učitelji v kakovostni šoli v središče učnega procesa
postavijo otroka z njegovimi potrebami in individualnimi značilnostmi. Učitelji v kakovostni
šoli pripravljajo dejavnosti, ki bodo zagotovile vključevanje in dejavnost učencev ter ustvarile
učno okolje, v katerem bodo interakcije med učenci in njimi v sodelovalnih skupinah
omogočile izmenjave mnenj, oblikovanje novih predstav in aktivno spreminjanje starih znanj
v nova. Tako pridobljena nova znanja so uporabna, trajna in zato tudi kakovostna. V
kakovostni šoli učitelji, starši in učenci participirajo, delijo odgovornost za razvoj otrok in
učenja ter oblikujejo učečo se skupnost. Kot zadnje, vendar morda najpomembnejše pa
izpostavljam, da se v kakovostni šoli učitelji morajo zavedati tudi svojih pomanjkljivosti.
Zavedanje in prepoznavanje lastnih pomanjkljivosti in šibkejših področij je lahko velika
priložnost. Za lasten profesionalni razvoj se ponuja vseživljenjsko izobraževanje. Prav moje
spoznanje, da imamo učitelji premalo znanj s področja socialne pedagogike, me je spodbudilo
in oblikovalo željo po širjenju znanja s področja socialne pedagogike, ki jih potrebuje učitelj v
razredu za kakovostnejše delo z učenci, zaradi česar sem za podiplomski študij izbrala študij
socialne pedagogike. Magistrsko delo sicer sega na pedagoško področje, vendar se prav v
11
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pomembni točki sodelovanja med udeleženci, doživljanja odnosov in oblikovanja učeče se
skupnosti dotakne socialno pedagoškega področja.
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TEORETIČNI DEL

1

KAKOVOST NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

1.1 OPREDELITVE KAKOVOSTI
Kakovost dobrin in storitev je že od začetka prvih civilizacij v središču pozornosti. Beseda
kakovost izvira iz starogrške besede za odličnost ideal – arete.1 V Slovarju slovenskega
knjižnega jezika (2005) je kakovost tisto, kar opredeljuje kaj glede na pozitivne lastnosti,
oziroma kar opredeljuje kaj glede na veliko mero pozitivnih lastnosti. O univerzalni definiciji
M. Koblar (2010) meni, da se o njej ne morejo poenotiti niti strokovnjaki za kakovost v
poslovnem okolju organizacij. Zato v literaturi ni zaslediti dokončne in splošno veljavne
definicije kakovosti. Najpogosteje se pojavlja klasifikacija Harveya in Greena (po Možina,
2003):
 kakovost kot izjemnost, kot nekaj posebnega in prepoznavnega, posebnost ali
nedostopnost;
 kakovost kot popolnost ali konsekventnost (osredotoča se na proces in z ustreznimi
specifikacijami spreminja tradicionalno pojmovanje kakovosti kot izjemnost, kar je
lahko dostopno vsakemu in vsak posameznik je odgovoren za kakovost dela, ki ga
opravlja);
 kakovost kot ustrezno namenu (osredotoča se na razmerje med namenom določenega
proizvoda ali storitve in njegovo kakovostjo. Storitev je kakovostna, če ustreza
vnaprej opredeljenemu namenu);
 kakovost kot vrednost za denar (kakovost je izenačena z vrednostjo, še posebej
vrednostjo za denar);
 kakovost kot transformacija (kakovost je treba ugotavljati z upoštevanjem različnih
dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojmovanje kakovosti. To pa zajema tudi drugi vidik
transformativnega pojmovanja kakovosti, ki se kaže v ustvarjanju takšnih možnosti, ki
bodo posamezniku omogočale dejavnost v izobraževalnem procesu in okrepitev
njegove vloge. To bo pripomoglo, da bodo posamezniki lahko sami vplivali na svojo
transformacijo).
Kako opredeliti kakovost, se sprašujejo tudi Van den Bergh, Wallin in Sallis (v Možina,
2003), ki se strinjajo, da je kakovost veliko lažje prepoznati, kakor opredeliti. Razumeti
moramo, da na kakovost lahko gledamo z različnih perspektiv, ker kakovost pomeni različne
stvari za različne ljudi. V tehničnem smislu ima lahko dvojni pomen. Kot pravita Piskar in
Dolinšek (2006), se kakovost nanaša na karakteristike izdelka ali storitve, ki oblikujejo
potrebne sposobnosti za zadovoljevanje naprej določenih ali pričakovanih potreb odjemalca
ali pa se kakovost nanaša na izdelek ali storitev, ki je brez napak.

1

http://www.historyforkids.org/learn/greeks/philosophy/arete.htm, (20. 1. 2015).
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V gospodarstvu standard kakovosti ISO definira kakovost kot stopnjo, v kateri skupek
svojevrstnih karakteristik izpolnjuje zahteve odjemalca. Piskar in Dolinšek (2006) sta s
pomočjo sinteze različnih opredelitev kakovosti (Deming, Crosby, Edwards, Juran, Philip)
spoznala naslednje:
 Kakovosten izdelek oziroma storitev je tisto, kar ustreza zahtevam odjemalcev.
 Odjemalec lahko določi tehnične specifikacije, ki jih je treba natančno upoštevati, ali
pa jih prilagodimo odjemalcu.
 Kakovost izdelka oziroma storitve se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki vplivajo
na to. Ti so odvisni drug od drugega. Lahko so težko merljivi.
 Oceno kakovosti sestavimo iz ocen dejavnikov.
 Obstaja več plati kakovosti, ki si jih lahko predstavljamo kot poglede z različnih
zornih kotov na eno in isto stvar.
 Kakovosten proizvod je posledica svojega razvojnega procesa, kakovostnih
materialov, iz katerih je izdelan, in kakovostnega procesa izdelave. Odlična storitev
zvišuje lojalnost odjemalcev.
 Odlična storitev zvišuje lojalnost odjemalcev in je hkrati najboljši način za pridobitev
konkurenčne prednosti in uspešnosti.
Nekatere ugotovitve o zagotavljanju kakovostnih storitev in izdelkov s področja
gospodarstva, ki jih navajata Piskar in Dolinšek (2006), lahko prenesemo na področje vzgoje
in izobraževanja. Tako ugotovitev, da mora kakovostna storitev ustrezati zahtevam
odjemalcev na področju vzgoje in izobraževanja, najprej odpre vprašanje o tem, kdo je v šoli
tako imenovani odjemalec kakovostne storitve. Menimo, da so to učenci in starši. S tem se
znajdemo pred pomembnim dejstvom, da mora o kakovosti storitve razsojati odjemalec, v
našem primeru starši in učenci. To ustreza prvi zgornji ugotovitvi 'ustreza zahtevam
odjemalcev'. V našem primeru se torej zahteve odjemalcev nanašajo na vključenost staršev,
učencev v odločanje ali proces ugotavljanja kakovosti. V gospodarstvu ugotavljajo
(ugotavljanje kakovosti tudi sloni na tem), da je eno ključnih zagotovil, da dosežemo
kakovostno storitev to, da ustrežemo zahtevi odjemalca. Kako smo ugodili zahtevam
odjemalca, lahko izvemo le s povratno informacijo in v dialogu, zanj pa je potrebna
interakcija. Osnova za zagotovilo kakovosti v gospodarstvu je torej interakcija med tistim, ki
ponuja neko kakovostno storitev, in pričakovanji, zahtevami odjemalca. Če ugotovitve o
pomenu interakcije za zagotavljanje kakovosti spet prenesemo na področje šolstva, se
vprašamo, ali so v programih za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti v vzgoji in
izobraževanju upoštevana ta izhodišča, kot je to nujno v gospodarskih dejavnostih. Ali so
zagotovljene vse možnosti interakcije med tistimi, ki ponujajo kakovostno storitev v šoli, in
tistimi, ki jo prejemajo? Ali so snovalci programov za ugotavljanje kakovosti v šoli delali v
partnerskem odnosu tudi s starši in z učenci in tako zasnovali programe izboljševanja
kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja? Jasno je, da že razmišljanje ob prvi ugotovitvi
zagotavljanja kakovosti odpira dvome, saj sistemi, šolski programi o ugotavljanju in
zagotavljanju kakovosti v šoli staršev in učencev ne vključujejo kot pomembnih partnerjev.

14

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

Pomembni partnerji morajo podati svoj vidik o kakovosti. Tudi na področju vzgoje in
izobraževanja.
Druga trditev iz gospodarstva pravi, da odjemalec lahko določi tehnične specifikacije, ki jih je
treba natančno upoštevati ali pa jih prilagodimo odjemalcu, nanaša se na fleksibilnost,
prožnost ponudnika storitev, da se prilagodi in išče poti za skupno rešitev z odjemalcem. Če
trditev prenesemo na področje šolstva, to pomeni nujnost fleksibilnosti, prožnosti učiteljev,
evalvatorjev in drugih zunanjih izvajalcev, ki zagotavljajo kakovost. To pomeni, da se morajo
predlogi staršev in učencev nujno vključevati v programe in načrte za ugotavljanje in
spreminjanje kakovosti. Tudi tu se postavlja vprašanje, koliko so prožni programi, projekti in
sistemi, ki so zasnovani in vodeni od zgoraj navzdol. Tudi v projektu KVIZ (A. Koren., M.
Brejc (2011)2 ugotavljajo, da v šolah dvomijo v učinkovitost ponujenega od zunaj, v
njihovem primeru zunanjih evalvatorjev.
Tretja trditev s področja gospodarstva se nanaša na to, kako izmeriti kakovost. Kakovost
storitve ali izdelka se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki vplivajo na to. Ti so odvisni drug
od drugega. Lahko so tudi težko merljivi. Za to, da dobimo oceno nekega stanja kakovosti, je
treba oceniti dejavnike, ki vplivajo na kakovost. Piskar in Dolinšek (2006) opozarjata, da so
določeni dejavniki že v gospodarskih dejavnostih težko merljivi. Na področju vzgoje in
izobraževanja je to še toliko težje. Ker je kakovost, kot pravi Možina (2003), enopomensko
težko opredeliti, tudi ni preprosto opredeliti kazalnikov kakovosti, ki naj bi bili v pomoč pri
presojanju kakovosti. Opredeljevanje kazalnikov kakovosti izhaja iz opredelitve kakovosti.
Raziskave avtorjev, ki jih povzemamo po T. Vonta, (2009), Zorko (2003) in L. Marjanovič
Umek (2014), opredeljujejo kakovost celostno ali pa raziskujejo le specifični vidik kakovosti.




2

Celostna opredelitev kakovosti
Avtorji: Vandall in Povers, 1983; Hoves in Olenick, 1986; Cliford, 1980;
McCartney, 1984; Philips McCartny in Scarr, 1987; Peak, 1995; Mukherjee, 1999;
Van der Linde, 2000; Eppard, 1998; Shlomo in Moti, 1999 skušajo zajeti splošno
klimo programa. To poskušajo doseči s kazalci kakovosti, ki se nanašajo na
normative usposobljenosti osebja, stalnosti osebja, učni kontekst, slog
komunikacije in interakcije s starši, varnost, uravnoteženost v razporejanju
dejavnosti.
Strukturni vidik Strukturno kakovost določajo velikost oddelka in število otrok v
njem, razmerje med odraslimi in otroki v oddelku, prostor in učno okolje, ki ga
imajo otroci na voljo za izvajanje dejavnosti, učiteljeve izkušnje z delom z otroki,
učiteljeva izobrazba, učiteljevo nenehno strokovno izobraževanje s področja
razvoja in vzgoje. Strukturni vidik raziskujejo Clarke-Stewart in Gruber, 1984;
Howes in Rubenstein, 1985).

http://kviz.solazaravnatelje.si/, (20.1.2015).
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Dinamični, interakcijski ali procesni vidik kakovosti izpostavljajo Phillips in
Scarr, McCartney, 1993; Špoljar, 1986. Omenjeni vidik vključuje izkušnje, ki jih
pridobi otrok v vrtcu in v šoli, socialne interakcije med otroki in učitelji, učiteljevo
senzibilnost in zanimanje za vključevanje otrok v igro in učne dejavnosti,
učiteljevo stališče do otrok in njegova implicitna teorija o razvoju in učenju otrok,
izvajanje učnih dejavnosti, zagotavljanje zdravega in varnega učnega okolja,
zagotavljanje ustreznega didaktičnega materiala.
Kontekstualni vidik in vidik združenih učinkov kakovosti programa
Raziskovalci kakovosti: Clarke – Stewart in Gruber, 1984; Howes in Smith 1995,
1988; McCartneyi in Phillips, 1988; Kontos, 1987; Fiene, 1993, L. Marjanovič
Umek 2002, Pascal 1998, Sheridan 2011 poleg strukturne in procesne kakovosti
opredeljujejo tudi posredno raven kakovosti, ki vključuje okolje odraslih, to je
sodelovanje med zaposlenimi, vzgojiteljevo zadovoljstvo z delom in njegovo
zaznavanje stresa pri delu.

Če se vrnemo na prenašanje ugotovitev s področja gospodarstva na področje vzgoje in
izobraževanja, vidimo, da na področju gospodarstva povsem razumejo, da kakovosten
proizvod nastaja v nekem daljšem procesu. Tako lahko spreminjanje kakovosti na področju
vzgoje in izobraževanja razumemo kot razvijajoč se proces, ki traja daljše časovno obdobje.
Programi z vizijo spreminjanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju morajo
biti zato zasnovani dolgoročno.
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1.2 KAKOVOST V ŠOLI
Če spreminjanje in zagotavljanje kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja vidimo kot
razvijajoč se proces, ki se spreminja in ga seveda sooblikujejo in aktivno spreminjajo vsi
udeleženci (učenci, starši, učitelji), lahko z gotovostjo rečemo, da bomo kot produkt tega
procesa dobili kakovostnejšo šolo. Kakovostno šolo razumemo kot šolo, ki razvija uspešne
učence z razvitimi potenciali, kompetencami, ima učitelje, ki razmišljajo in aktivno delujejo v
smislu svojega profesionalnega razvoja in sodeluje z zadovoljnimi, aktivnimi in vključenimi
starši. Omenjeni posamezniki (učenci, starši in učitelji) lahko v usmerjenosti v skupni cilj ter
zaradi lastne dejavnosti v participaciji ustvarjajo polje zaupanja in tudi lojalnost do svoje
kakovostne šole. Izpostavljamo torej pomemben pogled od spodaj navzgor in aktivno
participacijo kot gonilo sprememb v smeri kakovosti.
V literaturi kljub številnim raziskovalcem področja kakovosti ni zaslediti dokončne in splošno
veljavne definicije kakovosti. Medveš (2008) meni, da dobre šole ni mogoče vsebinsko
opredeliti s pomočjo zunanjega vtisa, kot je to značilno za ugotavljanje kakovosti v profitnih
dejavnostih. Definiranje kakovosti v šoli namreč otežujejo številni udeleženci in njihov
pogled na kakovost šole. V preteklosti so vzgojno-izobraževalne inštitucije kakovost lastnega
dela ugotavljale s tradicionalnimi pristopi, ki so bili v desetletjih po 2. svetovni vojni vezani
na delo nadzornih inšpekcij in služb, ki so z vpogledom v dokumentacijo preverjale le
upoštevanje zakonskih predpisov (Hozjan, 2008). Izhajali so iz ideje, da je kakovost vzgojnoizobraževalnega procesa primarno pogojena z učinkovitostjo učiteljevega dela, zanemarjale
pa so širši socioekonomski vidik (Van den Berghe, 1997). Gaber in Ž. Kos Kecojević (2011)
ugotavljata, da je v času državne blaginje veljalo, da je za kakovost odgovorna država.
Poznejše spremembe pogledov na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa so prinesli
različni vzroki. T. Vonta, (2009a) izpostavlja naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.

prehod od behaviorizma h konstruktivizmu,
novo razumevanje človeka,
novo razumevanje delovanja možganov,
razvoj idej o učenju,
demokratizacija družbe.

Medveš (2000) demokratizaciji družbe, katere posledica je težnja po sodelovanju pri
odločanju odjemalcev, dodaja še naslednje vzroke:
 Integracija, ki omogoča kakovostno izobraževanje učencev s posebnimi potrebami.
 Tekmovalnost, s katero je mišljena priprava mladih na konkurenčnost na svetovnem
gospodarskem trgu.
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 Interes javnosti zahteva odgovor na vprašanje, kakšna je kakovost v šolstvu.
 Nova kultura pouka, ki nima več cilja posredovati znanja, temveč naučiti se učiti,
komunicirati, iskati informacije …
 Pluralizacija, s katero mladega človeka naučimo sobivanja v različnosti.
Če povzamemo, so spremembe v demokratični družbi, kot so integracija, tekmovalnost,
vključevanje širše javnosti in napredek v razvoju znanosti o razumevanju in spoznanjih
razvoja človeka zahtevali razvoj in spremembe tudi na področju edukativne znanosti. Eno
pomembnejših razmišljanj, ki je smiselno postmodernistično ali demokratično, omenja Gaber
(2011), ki smernice edukacijskega napredka vidi v nujnosti vse večje individualne in
skupinske presoje večje racionalnosti, koristnosti in smiselnosti edukacije. Pri tem se
neizogibno samo po sebi postavlja vprašanje, koliko je kritična presoja, ki jo izpostavlja
Gaber (2011), resnično prisotna v praksi današnje šole. Že slabi rezultati slovenskih učencev
v mednarodnih primerljivih testih znanja opozarjajo na prenasičenost, poplavo podatkov in
faktografskega znanja, ki ga ponujajo šole, ter slabo sposobnost sinteze in kritičnega
povezovanja. To nikakor ni trajnostno znanje učencev, ki ga želi in pričakuje današnja družba.
Opredeljevanje kakovosti, oblikovanje kakovostnih programov in sočasno nujno razvijanje
sistemov za preverjanje in spremljanje kakovosti je zato nujen odgovor tudi na dileme o tem,
kako šole lahko zagotovijo trajnostno znanje.
Medveš (2001) z drugimi raziskovalci v projektu Modro oko3 ugotavlja, da bodo konec
devetdesetih let 20. stoletja in prvo desetletje 21. stoletja določili prizadevanje za kakovost
delovanja posamičnih elementov večine šolskih sistemov, ki so v osemdesetih in v dobrem
delu devetdesetih let 20. stoletja označevali pomembne reforme v šolstvu. Poudarja, da se
Slovenija tem procesom pridružuje. V drugi polovici osemdesetih let je tudi Slovenija
temeljito preurejala svoj izobraževalni sistem. Proces načrtnega ugotavljanja in zagotavljanja
kakovosti v izobraževanju se je začel v okviru OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development). Medveš4 meni, da je podoben razmislek spodbudila Evropska
skupnost. Izpostavlja, da zaradi narave različnih držav, različnih sistemov vzgoje in
izobraževanja na tem področju ni mogoče doseči poenotenja programov, učnih načrtov,
učbenikov ipd. Evropska skupnost torej ne more doseči kakovosti s programskim
poenotenjem, zato se zavzema za vzpostavljanje mehanizmov, ki jih je mogoče uporabiti za
to, da si različne države z različnimi pristopi in s pomočjo mehanizmov ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti poiščejo svojo pot do višje kakovosti sistema vzgoje in izobraževanja.

3

Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj. Nadaljevanje projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, 2001–
2002, nosilec projekta Z. Medveš. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Maxinel, Ljubljana. http://www. mizs. gov. si/fileadmin/mizs.
gov. si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/kakovost_vprasalnik00.pdf, (18. 8. 2014).
4

http://www. mizs. gov. si/fileadmin/mizs. gov. si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/kakovost_vprasalnik00.pdf, str. 5 (19.
8. 2014).
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Medveš (2001)5 je v nacionalnem projektu Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in
izobraževanju, katerega nadaljevanje je projekt Modro oko, s številnimi slovenskimi
strokovnjaki pripravil vsebinske zasnove za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji
in izobraževanju.
V Sloveniji je odgovornost za spremljanje in ugotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega
procesa dodeljena izobraževalnim institucijam, vladi in razvojnim ter drugim inštitucijam in
agencijam, ki spremljajo izobraževanje.6 V zadnjem desetletju so raziskovalci kakovosti
sistemsko pristopili k opredeljevanju, spremljanju in zagotavljanju kakovosti v šoli. Tako so
Gaber in Ž. Kos Kecojević (2011), Zupanc (2011), Cankar (2011), Koren in M. Brejec
(2011), Vanhoof, Pergam, Verhoeven, Buvens (2011), Scheerens (2011). Macbeath (2011) v
poročilu šole za ravnatelje pripravili pregled stanja ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v
Sloveniji s primerjavo zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti z izbranimi državami. Gaber in
Ž. Kos Kecojević (2011) sta izpostavila vidik varnosti kot pomemben vidik zagotavljanja
kakovosti. Kot ugotavljata, se je tudi v šole, vzgojno-izobraževalne institucije vpela zahteva
po popolnem upravljanju kakovosti. Poudarjata, da je v času države blaginje veljalo, da je za
kakovost odgovorna država in da inšpektorji preverjajo, ali vrtec in šola res zagotavljata
dobro izobražene in omikane državljane ter delavce. Omenjena avtorja pravita, da je danes v
ospredju razmislek o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti kot avtonomne dejavnosti.
Vzrok za to vidita v logiki politične ekonomije, ki je zahtevala umik države in v zahtevah
novega srednjega razreda, da s svojim znanjem ureja zadeve javne ekonomije in lastnega
delovanja.
Milekšič in Ž. Kos Kecojević (2011) raziskujeta, kako ugotavljajo in zagotavljajo kakovost v
osnovnih šolah. Navajata številne projekte, ki so bili v Sloveniji podprti z namenom
zagotavljanja kakovosti v osnovni šoli (Ogledalo, Mreže učečih se šol, Kork za korakom,
Modro oko, Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, Do višje kakovosti s
samoevalvacijo). Ko primerjata projekte med seboj, ugotavljata, da imajo vsi trije skupne
lastnosti: prostovoljno vključevanje, logiko nenehnega izboljševanja (lahko gre za
samoevalvacijo, akcijsko raziskovanje …) in uporabo podatkov, pridobljenih v procesu, ki je
namenjena udeležencem projekta. Zupanc (2011) poudarja pomembnost podatkov in
povratnih informacij pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti. Meni, da mora biti
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju na vseh ravneh zasnovano
na podatkih. Bernhardta (2004) meni, da podatki pomenijo moč za sprejemanje razumnih
odločitev za dobro in učinkovito delo, spreminjanje stvari na boljše, poznavanje vplivov
našega dela na to, kakšno korist imajo od tega učenci, in pripravo na prihodnost.

5

Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj. Nadaljevanje projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, 2001–
2002, nosilec projekta Z. Medveš. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Maxinel, Ljubljana. http://www. mizs. gov. si/fileadmin/mizs.
gov. si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/kakovost_vprasalnik00.pdf. 4 (18.8.2014).

6

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Slovenia:Quality_Assurance (18. 8. 2014).
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Zupanc (2011) poudarja, da mora koncept ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v šoli
temeljiti v okviru neke teorije ter v povezavi s prakso. Vidik znanja kot pomemben dejavnik
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti izpostavljata Zupanc (2011) in Cankar (2011). Cankar
(2011) navaja West Crightona, ki v svoji analizi sistemov leta 1999 Slovenijo opisuje kot
državo, kjer so vsi »inputi« (učni načrti, urniki, učne vsebine, metode, učbeniki …) pod
kontrolo, »outputi« pa niso preverjeni. Cankar dodaja, da je Slovenija s tem, ko je uvedla
eksterno maturo in nacionalno preverjanje znanja, vpeljala zunanja preverjanja in ocenjevanja
znanja, kar pomeni kontrolo »outputa«. Vendar poudarja, da so pri tem še vedno izpostavljeni
izzivi, kako rezultate različnih meritev doseženega znanja učinkovito nadgraditi v sistem
upravljanja kakovosti v šoli. Pravi, da je treba preseči uporabnost rezultatov zgolj na
certificiranje ob koncu določene izobraževalne stopnje. Koren in M. Brejec (2011)
ugotavljata, da v zadnjem času prevladujejo pobude za ugotavljanje kakovosti, ki poskušajo
zajeti vse ravni, učitelje, šolo, šolski sistem ter pri tem spodbuditi in uporabiti tako notranje
(šolske) kot tudi zunanje (sistemske) elemente, dejavnike in mehanizme. Poudarjata pa, da je
v ospredju usmerjenost na temeljno dejavnost, to je izboljšanje kakovosti dosežkov učencev.
Dosežke pa razumeta širše, ne zgolj kot znanje, ki ga učenci dosežejo na zunanjih preverjanjih
znanja. Ugotavljata, da smo v Sloveniji z uvajanjem pristopov h kakovosti in samoevelvacije,
celostnih šolskih pristopov, s profesionalnim usposabljanjem strokovnih delavcev in
ravnateljev dosegli profesionalno zrelost in usposobljenost, ki omogoča oblikovanje sistema
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. O pomenu samoevalvacije šol in evalvacijske kulture
pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti pišejo Vanhoof, Pergam, Verhoeven, Buvens
(2011), Scheerens (2011). Macbeath (2011) poudarja, da mora država nuditi sistemsko
podporo šolam, ki razvijajo svoje sisteme samoevalvacije predvsem s perspektive od spodaj
navzgor. Poudarja, da je to prostor, kjer se srečata vodenje in učenje. Izpostavlja, da se pravo
izboljševanje kakovosti odvija tam, kjer je v šoli središče učenje, ko so v središču učenci.
Samoevalvacija ima svoje korenine v procesu izgradnje zgoraj omenjene učne kulture. Avtorji
Balazs in van Wieringer (1999), Sallis (2002), Murgotroyd in Morgan (1993) in Fullan (2006)
raziskujejo menedžment v izobraževanju, ki ima svoj izvor kakovosti v industriji, vendar ga
teoretično in praktično postavljajo v prostor vzgoje in izobraževanja. Pri tem izpostavljajo
pomen vodenja in odgovornost vodstva šole do odgovornega in kakovostnega menedžmenta
in s tem vpliva na kakovost v šoli. Fullan (2006), ki je raziskoval povezavo med
medsebojnimi odnosi in kakovostnim vodenjem ter kakovostnim učenjem v šolah, meni, da ni
nobenega dvoma o vplivu in pomenu kakovostnega poučevanja, ko gre za otrokovo učenje.
Nekateri avtorji so se usmerili v razvoj kazalnikov za spremljanje kakovosti v šolah (Erčulj,
Medveš, 2001, Roncelli – Vaupot, 2001, Trnavčevič, 2008), ki se je v zadnjih raziskavah
usmerila na vidik ugotavljanja kakovosti v povezavi z zadovoljstvom s šolo. Ugotavlja, da je
zadovoljstvo s posamezno šolo visoko, če je na njej oblikovana kultura, ki temelji na
vrednotah enakopravnosti, medsebojnega spoštovanja in razumevanja, strpnosti, prevzemanja
odgovornosti, oblikovanja realnih pričakovanj. Glasser (1994) je svojo kakovostno šolo
(Quality school) postavil na temelje teorije izbire in vodenja učencev brez prisile. Glasser
(1998) meni, da imamo ljudje pet osnovnih potreb: po preživetju, ljubezni in pripadnosti, po
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moči, po svobodi in potrebo po zabavi. V današnji šoli je najbolj zapostavljena potreba po
zabavi. Pomemben vidik kakovostnega šolskega dela je torej to, da zadovoljuje čim več
potreb. Glasser (1994) meni, da je kakovostno šolsko delo tisto, ki ga razumejo tako učenci
kot učitelji, in to naj bi bilo:
1. spodbudna klima, ki omogoča dobre odnose med učenci, med delavci in med učenci in
delavci,
2. učenci naj delajo le uporabne stvari,
3. spodbujati učence, da dajo od sebe najboljše, pri čemer čas ne sme biti ovira,
4. učenci sami ocenijo lastno delo in ga izboljšajo,
5. kakovostno delo naj bi pomagalo k dobremu počutju ter zadovoljevalo potrebo po zabavi,
6. destruktivnost ne vodi v kakovostno delo in je zato v kakovostni šoli ni mogoče zaslediti.
Učitelji in učenci naredijo s pomočjo filozofije teorije izbire temelje za vzpostavitev
spodbudnega, varnega okolja, ki podpira zdrave medsebojne odnose, ki pomagajo k uspehu –
kakovostni šoli.
Ko razmišljamo o kakovosti v šoli, ne moremo mimo vprašanja o tem, kako si lahko
izobraževalni zavod zagotovi povratno informacijo o učinkih svojega dela. Z ekonomskega
vidika kakovost v izobraževanju opredelita Tang in Zaitij (v Kolenc, Kramberger, Hozjan,
2008). Po njunem mnenju naj bi kakovost izobraževalnega zavoda temeljila na:
 razvijanju individualnih talentov, katerih uspešnost se meri z dodano vrednostjo
(znanje in veščine),
 nenehnem povečevanju stroškov učinkovitosti in povečevanju števila ljudi,
 omogočanju širjenja izobraževalnega sistema kot celote.
Če ekonomski vidik daje velik pomen dosežkom pri opredeljevanju kakovosti, Fox in
Kotler (v Kolenc, Kramberger, Hozjan, 2008) razmišljata, da v izobraževanju ne moremo
biti zadovoljni samo z dosežki, temveč je pomembna tudi kakovost izvedbe izobraževalne
storitve. Učenci in starši bolj zaznavajo kakovost izvedbe, širša javnost pa pričakuje
dosežke, ki bodo prispevali k razvoju družbe. Medveš (2008) meni, da dobre šole ni
mogoče vsebinsko opredeliti z zunanjim vtisom, kot je to značilno za ugotavljanje
kakovosti v profitnih dejavnostih. Na primer ISO (International Organisation for
Standardizations) opredeljuje kakovost kot skupek značilnosti oziroma lastnosti poslovnih
učinkov, ki se nanašajo na njihovo sposobnost, da zadovolji določene potrebe (Lovelock,
Vandermerwe, Lewis; 1996, str. 398). Takšno definiranje kakovosti v šoli namreč
otežujejo številni udeleženci in njihov pogled na kakovost šole. Sallis (v Možina, 2007)
pravi, da kakovost različnim ljudem pomeni različne stvari, vsi pa se strinjajo, da si želijo
kakovostnega izobraževanja. Zato je pomembno, da imajo jasno predstavo o različnih
pomenih pojma kakovosti.
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Prav zaradi različnih pogledov udeležencev na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa
je nujna komunikacija med vsemi udeleženci, ki sodelujejo v vzgojno-izobraževalnem
procesu. Na podlagi kritik, sugestij, mnenj in vprašanj si lahko šola zagotovi povratno
informacijo o svojem delu. Brajša (1995) vidi osrednjo vlogo v kakovostnem
medsebojnem odnosu med učencem in učiteljem, za katerega meni, da je v današnji šoli
pozabljen. Le učitelj in učenec ter njun medsebojni stik omogočajo resnično vzgojo in
izobraževanje. Brajša (prav tam) trdi, da je vzgojna komponenta šole 'mehka' komponenta
resničnosti šole. Dodaja, da to komponento resničnosti predstavljajo tolerantnost,
simpatija, zaupanje, zadovoljstvo, pogum za tveganje in lojalnost, kar predstavlja
poštenost do sebe in drugih.
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1.3 VSEBINSKA PODROČJA KAKOVOSTI V ŠOLI
Če kakovost razumemo kot transformacijo, to je preoblikovanje ali preobrazbo (po Harveyu
in Greenu; po Možina, 2003), moramo nujno upoštevati različne dejavnike, ki lahko vplivajo
na pojmovanje kakovosti. Dejavnike zato razumemo kot vsebinska področja ali dimenzije, ki
jih vključuje kakovost. Vsebinska področja kakovosti, ki jih opredeljujejo Glasser (1998),
Medveš (2003), Kolenc in Kramberger (2008), Walsh (1997) in Rein den Have (2006), so
vzgojni in izobraževalni dosežki, organizacija in izvajanje pouka in delovno okolje. Nekateri
avtorji tem področjem dodajajo tudi ustrezno klimo in interakcije partnerjev v vzgojnoizobraževalnem procesu (Medveš, 2000; Walsh 1997). Glasser (1998) izpostavlja neprisiljeno
vodenje in osebni razvoj. Rein den Have (2006) tem faktorjem dodaja zadovoljstvo pri delu.
Gaber (2011) polje kakovosti opredeljuje s tako imenovanimi sidrišči: primerljivim znanjem,
oblikovanjem vrednot in konceptualno miselnostjo. ISSA (International Step by step
Association) kakovost pedagoškega procesa definira z naslednjimi področji: interakcija,
partnerstvo z družinami in s skupnostjo, inkluzija, različnost in demokratične vrednote,
ocenjevanje/evalvacija in načrtovanje, strategije (metode in oblike) učenja in poučevanja,
učno okolje in profesionalni razvoj (po T. Vonta in drugi, 2009).
Za izboljšanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa je v slovenskem prostoru uvedeno
ocenjevanje učiteljev,7 ki je opredeljeno kot ocenjevanje s strani ravnatelja, zunanjega
inšpektorja ali njegovih kolegov. V okviru mednarodne raziskave poučevanja in učenja Talis,8
ki jo vodi Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj, v kateri sodeluje 23 držav, so
ravnatelji šol ocenjevali upoštevanje sedemnajstih različnih kriterijev, ki so bili upoštevani pri
ocenjevanju učiteljev in jih razumemo kot dimenzije ali vsebinska področja kakovosti. Ti
kriteriji so:
 Rezultati preverjanj znanja učencev.
 Delež učencev, ki so napredovali v naslednji razred, in tistih, ki niso napredovali.
 Drugi učni rezultati učencev.
 Povratna informacija učencev o poučevanju.
 Povratna informacija s strani staršev.
 Kako dobro učitelji sodelujejo z ravnateljem in s sodelavci.
 Neposredna ocena poučevanja v razredu.
 Inovativne metode poučevanja.
 Odnosi med učitelji in učenci.
 Strokovno izpopolnjevanje učiteljev.
 Učiteljevo vodenje razreda.
 Učiteljevo znanje in razumevanje njegovega glavnega predmetnega področja.
 Učiteljevo znanje in razumevanje učnih pristopov.

7
8

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačilne razrede. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797, (1. 8. 2015).
Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS, Nacionalno poročilo, Ljubljana, Pedagoški inštitut, 2009, str. 144.
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Poučevanje učencev s posebnimi potrebami.
Disciplina in vedenje učencev.
Poučevanje v večkulturnem oddelku.
Ekstrakurikularne dejavnosti, interesne dejavnosti.

Ravnatelji so poročali, da na oceno učiteljev najbolj vplivajo odnosi med učitelji in učenci ter
učiteljevo znanje in razumevanje učnih postopkov. Sodelovanje ali nesodelovanje med učitelji
in učenci je torej en od treh ključnih vplivov, ki so ga prepoznali tudi ravnatelji in vpliva na
kakovost. Kakovost interakcij med udeleženci je torej en od pomembnih vidikov, s katerim
lahko vplivamo na oceno učiteljev, ki je hkrati pokazatelj kakovosti učitelja.
Naslednjo pomembno ugotovitev, ki usmerja razmišljanje o dimenzijah kakovosti, podajajo
Kolenc, Krambergar, Hozjan, Novak in Štrajn (2008c). Menijo, da je področje izobraževanja
tako kompleksno, da ni mogoče izdelati ene same klasifikacije glede dimenzij kakovosti,
temveč je mnogo pristopov, ki omogočajo spremljanje specifičnih dejavnikov kakovosti. V
slovenskem prostoru so se od leta 1996 razvrstili številni projekti, ki so opredeljevali različne
dimenzije kakovosti in razvijali kazalnike. Vedno znova se v praksi kaže potreba po enotnih
kazalnikih, ki bi spremljali in ugotavljali kakovost na področju vzgoje in izobraževanja. Kljub
številnim projektom, ki so kazalnike razvijali, jih še niso uspeli poenotiti.
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1.4 IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI PO RAZVOJNEM KONCEPTU

Tako kot raziskovalci kakovost v vzgoji in izobraževanju opredeljujejo različno, jo tudi
spremljajo in spreminjajo različno. Za naše nadaljnje raziskovanje je pomembno izpostaviti
Barnettov razvojni koncept (v Kump, S., 1996), ki temelji na spirali akcijskega raziskovanja
in na samoevalvaciji.
 Objektivistični koncept
Objektivistični koncept vključuje instrumentalno merjenje kakovosti. Za celoten sistem se
uporablja skupna metodologija, ki se osredotoča na rezultate. V objektivističnem pogledu ni
absolutnega, s čimer bi lahko ocenjevali in dokončno opredelili kakovost. Za razdeljevanje
realnosti pridobivanje veljavnega pogleda v to realnost ni absolutnih dokazov veljavnosti.
 Relativistični koncept
Relativistično pojmovanje je lahko opredeljeno kot ustreznost in uresničljivost, čeprav je
relativizem tega pojmovanja le navidezen; njegov dejanski namen je razvrščanje in uvrščanje
na lestvici. Barnett razlikuje med hierarhično obliko ustreznosti in uresničljivosti
obljubljenega ter paralelno obliko ustreznosti in uresničljivosti obljubljenega.
Objektivističnemu in relativističnemu pristopu je skupno to, da temeljita na ocenjevanju
preteklega dela, kar služi kot osnova za politične in finančne odločitve na nacionalni in
institucionalni ravni.
 Razvojni koncept kakovosti
Razvojni koncept kakovosti je del notranje kulture izobraževalnih zavodov. V tem primeru
gre za pristop k razvoju in evalviranju kakovosti, ki ni vsiljen od zunaj. Zunanji sodelavci so v
notranje procese vključeni na povabilo članov kolektiva oziroma upravnih organov, ki želijo
izpopolniti kakovost svojega delovanja. Spirala akcijskega raziskovanja pomeni odpiranje
krogov v razvojnem konceptu spreminjanja kakovosti. Osrednja dejavnost je pridobivanje
informacij s strani udeležencev organizacije, na podlagi katerih šola izdela načrt za
spreminjanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa za nekaj let. Izbrane prioritete
prvega leta se razgradijo v jasno opredeljene cilje, z opredeljenimi nosilci dejavnosti, s fazami
uresničevanja in z merili uspešnosti. Končna evalvacija dosežkov odpira novi krog, raziščejo
se nova področja in izberejo se nove prioritete. Razvojni koncept spremlja samoevalvacija.

25

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

1.5 SAMOEVALVACIJA

V

PROCESU

IZBOLJŠEVANJA

VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
Razvojni koncept spremlja tudi samoevalvacija, ki jo Green (1995) razume kot pristop k
nenehnemu izboljševanju. Najbližja je postmodernističnemu pogledu na svet, saj v središče
postavlja posameznika in njegove individualne značilnosti ter potrebe. Njen namen je
ugotavljanje, zagotavljanje in zviševanje kakovosti dela. Menimo, da je samoevalvacija nujen
dejavnik za ugotavljanje in spremljanje kakovosti, saj z njo lahko prepoznamo lastne
pomanjkljivosti in določimo področje, na katerem bi bile potrebne izboljšave. Tudi šola z
uporabo v samoevalvaciji pridobljenih ugotovitev lahko izboljšuje kakovost svojega vzgojnoizobraževalnega dela. Predvsem mora najprej vzpostaviti diskusijo med udeleženci v vzgojnoizobraževalnem procesu (strokovnimi delavci, učenci, starši in vodstvom). S samoevalvacijo
šola odkriva svojo podobo, sprejema odločitve in tudi ukrepe za izboljševanje. S tem dviguje
kakovost svojega dela. Musek Lešnik in Bergant (2001) menita, da je temeljni namen
samoevalvacije zviševanje kakovosti skozi celoten postopek ugotavljanja lastnosti
organizacije na lastno pobudo oziroma na pobudo vodstva. Zaposleni z njeno pomočjo sami
ocenijo stanje v svojih organizacijah, ukrepajo ob nepravilnostih, predlagajo izboljšave in s
tem dvigujejo kakovost dela.
Samoevalvacijo razumemo kot notranjo evalvacijo, ki jo izpeljujejo udeleženci neke šole.
Kump (2000) deli evalvacije na notranje, kar poimenuje samoevalvacije, na zunanje ali
eksterne evalvacije in kombinirane evalvacije. Osvetljuje, da o zunanji evalvaciji govorimo
takrat, ko jo izpeljujejo vladne komisije ali ustanove, različni neodvisni inštituti ali agencije.
Poudarja, da zunanjo evalvacijo izvaja evalvator, ki ni iz institucije, kjer se izpeljuje ali
oblikuje program – po navadi so to izvedenci univerzitetnih, vladnih ali nevladnih inštitucij.
V preteklosti je ugotavljanje kakovosti dela v šolah temeljilo na zunanji evalvaciji in je bilo
uveljavljeno v večini evropskih držav. Šverc (2007) navaja, da je bil to model organizacije
nadzora kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela z zunanjim (inšpekcijsko službo) in
notranjim nadzorom (ravnatelj). Kljub različnosti sistemov v številnih državah ugotavljajo
pomanjkljivosti zunanje evalvacije. Izrazita pomanjkljivost se kaže v vprašanju zagotavljanja
stalnost nadzora. To so ugotovile tudi tiste 'države' (na primer Anglija ali Škotska), ki imajo
tradicionalno zelo razvito inšpekcijsko službo in ki so načrtno in intenzivno začele spodbujati
šolsko samoevalvacijo. V zadnjem času se tudi v Sloveniji vse bolj uveljavlja koncept
spremljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela s samoevalvacijo. Kot pravi Šverc
(2007), ima sistem, ki temelji na samoevalvaciji, prednosti v tem, da spremljanje kakovosti
postane integralni del samoevalvacijskega procesa. Pomembna prednost samoevalvacije je
tudi izvajanje nadzora nad kakovostjo izvedbe evalvacije. Zanjo so namreč soodgovorni vsi
udeleženci (učitelji, učenci, starši). Kot je bilo že večkrat poudarjeno, prav udeleženci najlažje
ocenijo, kje se pojavljajo težave in kje bi hoteli proces izboljšati.

26

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

Pri opredeljevanju za in proti obema oblikama evalvacije je treba opozoriti na to, da imata
obe, notranja in zunanja evalvacija, svoje prednosti in slabosti. Prednost zunanje evalvacije je
lahko večja usposobljenost izvedencev za evalvacijo. Ker pa se mora zunanji evalvator tudi
dobro seznaniti s predmetom evalvacije in udeleženci programa, je lahko to ob neustrezni
pripravi evalvatorja slabost zunanje evalvacije. Zunanji evalvator morda ni dovolj dobro
seznanjen in ne razume specifičnega okolja določene institucije, v katerem izvaja evalvacijo.
Pri samoevalvaciji je prednost vse tisto, kar je slabost zunanje evalvacije. Evalvator je pri
samoevalvaciji zelo dobro seznanjen s programom in z okoljem, ki ga bo evalviral. Drugo
pomembno prednost smo omenili že zgoraj. Poudarjamo, da je izrazita prednost
samoevalvacije pred zunanjo evalvacijo to, da izhaja iz načel demokratične družbe, ki
posameznike spodbuja k vključevanju lastne dejavnosti, kritični presoji in tudi sprejemanju
odgovornosti. Prav zavedanje odgovornosti in prenos odgovornosti na udeležence ter
uspešnosti ali neuspešnosti kakovosti samoevalvacije je temeljni prispevek samoevalvacije
kot oblike spreminjanja kakovosti.
Medveš (2001) s sodelavci meni, da je že dolgo očitno, da metoda samoevalvacije tistim, ki se
zanjo odločijo, ponuja priložnost, da za ocenjevanje lastne kakovosti uporabljajo tudi različne
elemente bolj ali manj objektivnih ocen – od vzajemnih, tudi interesno nasprotujočih si ocen
istih situacij in ravnanj pa vse do zunanjega preverjanja, ki ga uporabimo kot element v
samoevalvaciji. Ko Medveš s sodelavci izpostavi kritično presojo ali objektivnost v samem
procesu samoevalvacije, opozori tudi na pomanjkljivost samoevalvacije. Za omenjeno
pomanjkljivost v samoevalvacijskem procesu, ki jo prepoznavata tudi Musek Lešnik in
Bergant (2001), omenjena avtorja predlagata, da se v fazi analize in interpretacije podatkov,
rezultatov in informacij, ko se številnim samoevalvacijam zatakne, vključi zunanjega
svetovalca. Opozarjata, da je vsako vrednotenje subjektivno in odvisno od stališč ter vrednot
tistih, ki ocenjujejo. Prav zunanji svatovalec v fazi analize, ko sta za uspešnost
samoevalvacije potrebna objektivnost in kritična analiza, lahko pripomore k objektivnosti
interpretacije rezultatov in s tem tudi k uspehu samoevalvacije. Ko se zavemo
pomanjkljivosti, moramo poudariti še pomembno prednost samoevalvacijskega procesa pred
zunanjo evalvacijo. V samoevalvacijskem procesu se med zaposlenimi, vodstvom
organizacije, uporabniki in zunanjimi partnerji razvijajo sodelovanje, interakcija,
komunikacija. Velik pomen diskusiji udeležencev v samoevalvacijskem procesu dajeta Lešnik
in Bergant (2001), kar je razvidno iz faz, ki jih vključuje samoevalvacijski proces. Celostno
obvladovanje kakovosti in njeno neprestano izboljševanje sta temelj samoevalvacijskega
procesa, ki vključuje naslednje faze (Musek Lešnik in Bergant, 2001):
1.
2.
3.
4.
5.

oblikovanje samoevalvacijske skupine;
opredelitev namenov, ciljev in omejitev samoevalvacije;
načrtovanje in izbiranje metode;
zbiranje informacij in oblikovanje podatkov;
analiza in interpretacija podatkov, rezultatov in informacij;
27

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

6. predstavitev rezultatov;
7. nadaljnja prizadevanja, ki izhajajo iz samoevalvacije.
EU-parlament in Svet Evropske unije sta že leta 2001 državam članicam priporočila, da
vzpostavijo pregledne sisteme evalvacije kakovosti in jih spodbudila, da dosežejo
uravnotežen okvir samoevalvacije šole in kakršnihkoli zunanjih evalvacij. V sisteme
evalvacije naj bi vključile vse ustrezne dejavnike procesa evalvacije. Razširile naj bi dobro
prakso in nova spoznanja (Horsman, 2006). Svet EU je leta 2014 pozval Evropsko komisijo,
da začne spodbujati vzajemno učenje med članicam, ki razvijajo sisteme za ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti. Namen je spodbujati izmenjavo znanj o tem, kako izboljšati
kakovost izobraževalnih sistemov. V poročilu Eurydice (2015) ugotavljajo, da je sistem
evalvacije šol za zagotavljanje kakovosti v Evropi zelo razširjen, saj kar v šestindvajsetih
državah izvajajo tako zunanjo kot notranjo evalvacijo. Nekatere države so se razvoja
kakovosti lotile že pred leti (Nizozemska) ali celo pred desetletji (Škotska). Ugotavljajo, da je
to dolgotrajen in zapleten proces, v katerem je treba povečati avtonomijo in odgovornost šol.
Izhodišče za ugotavljanje kakovosti so različne oblike samoevalvacije. Ob tem je treba
izpostaviti pomembno ugotovitev Norvežanov, ki jo navaja Medveš s sodelavci (2001), da je
eno potrebnih izhodišč pri ukvarjanju z ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti prav
premišljenost in postopnost. Šole lahko (in morajo) pri evalvaciji napredovati z različno
hitrostjo. Tiste šole, ki bodo ocenile, da so v teh procesih šibkejše, bodo več časa porabile za
vzpostavitev sistema in kulture samoevalvacije. Po drugi strani bodo šole z oblikovano
kulturo načrtovanja dela, spremljanja in ocenjevanja posamičnih elementov življenja v šoli
hitreje napredovale v smeri zastavljanja ambicioznejših ciljev v okviru zagotavljanja
kakovosti.
Ena osrednjih in prednostnih nalog našega šolstva v zadnjem desetletju je bila krepitev
procesa samoevalvacije šol. Na področju razvijanja instrumentov samoevalvacije je bilo
opravljenega veliko dela. Naši javni zavodi so razvili veliko instrumentov in oblik
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. Poleg državnih inštitucij so tudi šole same razvile
različne modele ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.
Prve poskuse sodobnejšega pristopa k samoevalvaciji osnovnih šol v Sloveniji najdemo leta
1996/1997 v projektu Ogledalo zavoda RS za šolstvo9. V projektu so opredelili področja,
kazalnike ali kriterije, ki so pomembni v procesu nenehnega izboljševanja šol.
Vsaki šoli je bila omogočena konkretizacija lastnih ciljev, odvisno od razmer in pričakovanj,
glede na lastne zmožnosti. S pomočjo petih korakov:
1. ugotavljanje potreb uporabnikov,
2. načrtovanje uresničevanja ugotovljenih potreb,
3. ocena in korekcija načrtovanega glede na možnosti,
9

Pregled projektov v nadaljevanju povzemamo po Mileksić, Ž. Kos Kecojević, http://www.solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-6637-329.pdf, str. 105–113, (16. 1. 2016).
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4. uresničevanje načrtovanega in
5. evalvacija izvajanja, šola lahko uresničuje svoje poslanstvo. Poleg vprašalnikov so šole
zbrale podatke iz dokumentacije in tako zagotovile objektivnejše odgovore na to, koliko z
vzgojno-izobraževalnim procesom šola zadovoljuje potrebe, cilje, pričakovanja posameznih
uporabnikov.
V leto 1998/99 segajo začetki projekta Mreže učečih se šol, ki ga je vodila Šola za ravnatelje.
V njem so razvili sistem mrež horizontalnega povezovanja šol, ki temelji na izmenjavi
izkušenj, samoevalvaciji in načrtu, ki ga pripravi šola za razvoj lastne kakovosti. Pri tem
učitelji profesionalno rastejo in se razvijajo, šolski kolektiv pa postaja učeča se skupnost (več
Rupnik, 2007). Senge (2001) učečo se šolo opredeli kot organizacijo, za katero so značilni:
osebna odličnost in jasna vizija zaposlenih, skupna vizija, ozaveščeni mentalni modeli in
percepcije, ki uravnavajo dejavnost posameznika, timsko delo, sistemsko mišljenje ali
vpogled v medsebojno soodvisnost vseh elementov sistema.
Na temelju začetih projektov v Sloveniji, razprav ravnateljev šol v Portorožu leta 1998 in
1999 ter izkušenj šol, ki so bile vključene v projekta Ogledalo in Mreža, ter na podlagi
izkušenj drugih držav (Evropska unija, ZDA, Nova Zelandija, Škotska, Španija, Avstrija ipd.)
je leta 1999 nastal projekt Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju.
S povabilom raziskovalcev iz različnih slovenskih institucij10 (Filozofske fakultete,
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Šole za ravnatelje, Zavoda za šolstvo, Državnega
izpitnega centra, Centra republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra
Slovenije, Šolskega centra Novo mesto in Osnovne šole Vojke Šmuc Izola) k projektu je ta
pozneje prerasel v projekt Modro oko (2001): spoznaj, analiziraj, izboljšaj.11 Ukvarjal se je s
pojmovanjem kakovosti v vzgoji in izobraževanju, z določanjem področij ugotavljanja
kakovosti in iskanjem kazalnikov. Rezultat večletnega timskega dela slovenskih
strokovnjakov je bila publikacija, ki je prinesla ne le filozofijo, temveč tudi navodila in
vprašalnike, ki so jih lahko uporabljali v vrtcih in šolah. V njem so pripravili začetni
instrumentarij za samoevalvacijo šole. Avtorji projekta Modro oko so izpostavili, da mora
šola pri ustvarjanju ugodne klime in kulture za samoevalvacijo upoštevati več pomembnih
elementov, ki predstavljajo nujno potrebno okolje za izvedbo samoevalvacije (Medveš, 2001).
Tako kot v projektu Mreže učečih se šol so tudi v projektu Modro oko velik poudarek
namenili že predpripravi za izvajanje projekta na šoli. Tako predlagajo oblikovanje projektne
skupine (5–7 oseb), ki bi se predhodno seznanila s podobnimi projekti, vodenjem skupine ipd.
Modro oko v primerjavi z Mrežami učečih se šol projektni skupini dodaja t. i. kritičnega
prijatelja, ki ne prihaja iz vrst zaposlenih. Avtorji projekta Modro oko želijo v načrt
ugotavljanja stanja vključiti poglede različnih akterjev in zagotoviti osvetlitev o istem
vprašanju iz različnih zornih kotov (staršev, učiteljev, učencev, vodstva šole … ).
10

Zupanc Grom, R. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem prostoru, http://kviz.solazaravnatelje.si/wp-includes/msfiles.php?file=2012/08/SR-kazalniki-web.pdf, (14. 12. 2015).
11
Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj. Nadaljevanje projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, 2001–
2002, nosilec projekta Z Medveš. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Maxinel, Ljubljana, http://www. mizs. gov. si/fileadmin/mizs. gov.
si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/kakovost_vprasalnik00.pdf (18. 8. 2014).
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Mreže šol so preko delavnic za učitelje, ki jo je izvajala projektna skupina, ugotavljala stanja
in poiskala področja potrebnih izboljšav. Menimo, da je projekt Mreže šol s tem, da je učitelje
postavil v aktivno vlogo v procesu samoevalvacije, nanje prenesel potrebno odgovornost in
možnost za izvajanje kakovostnejšega samoevalvacijskega procesa po meri učiteljev. To
pomeni, da so lahko aktivno prispevali ideje, sodelovali in tudi aktivno oblikovali načrt.
Poudariti pa moramo, da so šli v projektu Modro oko dlje, saj so kot vir informacij za
ugotavljanje sprememb uporabili mnenja širšega spektra akterjev v šoli. To je gotovo
prispevalo k širšemu pogledu in intenzivnejšemu procesu samoevalvacije, s katerim v
samoevalvacijskem procesu pridemo do podatkov, ki jih je treba interpretirati. Odkrivanje
vzrokov, pojasnjevanje okoliščin in pogojev, ki vplivajo na ugotovljeno stanje, iskanje
ukrepov za izboljšanje stanja, njihova kritična presoja in spremljanje učinkov predlaganih
ukrepov so pomemben korak v samem procesu samoevalvacije. To pa je tudi šibka točka v
samoevalvacijskem procesu. Z izbiro kritičnega prijatelja kot pomembnega člana projektne
skupine so v projektu Modro oko preprečili, da bi se proces samoevalvacije prekinil.
Ugotavljamo, da pri nobenem od omenjenih projektov (razen pri projektu Modro oko v fazi
ugotavljanja stanja) k sodelovanju niso povabilu ostalih udeležencev vzgojno-izobraževalnega
procesa. Poudarek vključevanja in partnerstva udeležencev, ki sodelujejo v projektih
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti, so prinesli poznejši dokumenti in predlogi,
oblikovani na ravni EU, ki so postavili smernice za oblikovanje šole za 21. stoletje. To bi bil
lahko razlog, da so se slovenski strokovnjaki v projektih na začetku 21. stoletja osredotočali
na učitelja, kar je razvidno tudi iz nalog, ki jih je imela projektna skupina v projektu Modro
oko12:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

predlaganje prioritetnih področij,
izbor metodologije dela,
izbor instrumentarija z namenom, da bi bila zagotovljena osvetlitev stanja iz različnih
zornih kotov,
koordiniranje povezave z zunanjimi inštitucijami pri izvajanju posameznih načrtov
samoevalvacije,
zagotavljanje pomoči učitelju, ki se sam odloča za samoevalvacijo,
organiziranje kolegialne pomoči,
spremljanje posameznih projektov za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti,
koordiniranje dejavnosti za obdelavo in interpretacijo zbranih podatkov ter za
načrtovanje ukrepov za izboljšanje stanja (organizacija okroglih miz, tematskih
razprav, delavnic za učitelje ter priprava gradiva in sporočil),
zagotavljanje sodelovanja čim širšega kroga zainteresiranih v razpravah o predlogih za
zagotavljanje kakovosti,

12

Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj. Nadaljevanje projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, 2001–
2002, nosilec projekta Z. Medveš. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Maxinel, Ljubljana.
http://www. mizs. gov. si/fileadmin/mizs. gov. si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/kakovost_vprasalnik00.pdf (18. 8.
2014).
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•
•

organiziranje sodelovanja zunanjih ekspertov in zavodov ter sodelovanje z drugimi
šolami,
predlaganje ukrepov zagotavljanja kakovosti ustreznim organom; praviloma naj bi bili
ukrepi na ravni razredov, predmetov ali šole sestavni del letnih delovnih načrtov.

Leta 2003, kar pet let po tem, ko so se v našem prostoru na znanstveno-raziskovalnem
področju odvijali projekti za spremljanje kakovosti, se je v proces iskanja sistemske rešitve za
ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti vključilo Ministrstvo za šolstvo. Minister za šolstvo je
imenoval komisijo za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih, šolah in organizacijah
za izobraževanje odraslih, ki je na podlagi slovenskih in evropskih dokumentov13 (Lizbonska
strategija iz leta 2000 in dopolnjena leta 2005, Memorandum o vseživljenjskem učenju iz leta
2000, Skupni evropski cilji Barcelona 2000, Deklaracija evropskih ministrov, Kopenhagen
2002, Skupni evropski okvir zagotavljanja kakovosti leto 2003, Evropsko poročilo o
kakovosti šolskega izobraževanja – 16 kazalcev kakovosti iz leta 2000, Strategija razvoja RS
2005) oblikovala naslednja načela za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih in šolah:
 Spodbujanje različnih raziskav in projektov, ki osvetljujejo teoretični razvoj in
spremljanje dognanj teoretikov (Mc Beath, Kemmis, Deming) iz različnih delov sveta.
 Sodelovanje izobraževalnih inštitucij v mednarodnih projektih /mrežah kakovosti, kot
tudi v domačih projektih.
 Povečanje transparentnosti na tem področju in bolj sistematičen pristop pri
uveljavljanju v mednarodnem prostoru s poudarkom na uspešnejšem povezovanju in
sodelovanju ministrskih zavodov med seboj in z ministrstvom samim.
 Spodbujanje učenja iz izkušenj drugih institucij ter držav in povečanje sposobnosti in
odgovornosti za lasten razvoj.
 Spodbujanje dialoga vseh vpletenih v izobraževanju ter več diskusije.
 Kombinacija pristopov razvoja kakovosti od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol ter
horizontalno.
 Prispevek k dovolj hitremu in uspešnemu spremljanju politike in prakse na področju
kakovosti v izobraževanju.
Predlog o povezovanju, sistematičnosti pristopa, spodbujanju različnosti pristopov,
spodbujanju raziskovanja in tudi spodbujanju prevzemanja odgovornosti nakazujejo
pomemben in odgovoren korak ministrstva, ki želi ustvariti pregledno in urejeno sistemsko
rešitev, ki bo ob sodelovanju teoretikov in praktikov prinesla urejeno sistemsko rešitev. To
potrjuje tudi nadaljnje spodbujanje in izvajanje projektov.

13
Dokumente in izhodišče navaja Tratnik M v Kakovost v slovenskem izobraževanju, nekateri vidiki sodobnega razvoja,
http://kakovost.ric.si/datoteke/Kakovost%20v%20vrtcih.pdf, (14. 11. 2015).

31

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

V šolskem letu 2005/2006 so začeli pilotni projekt Slovenskega instituta za kakovost in
meroslovje z modelom Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.14 Projektno skupino
je sestavljalo 15 vzgojno-izobraževalnih zavodov na treh ravneh (vrtec, osnovna in srednja
šola). Preizkušali, dopolnjevali in sooblikovali so model in oblikovali temeljne zahteve, ki jih
mora izpolnjevati zavod za pridobitev certifikata kakovosti za prihodnost vzgoje in
izobraževanja. ISO 9001 je mednarodni standard za vodenje kakovosti organizacije. Sistem
vodenja kakovosti je stalen proces, ki vključuje nenehno izboljševanje storitev z najvišjo
kakovostjo. Sistem vodenja kakovosti, skladen z določili standarda ISO 9001, omogoča
transparentnost in preglednost poslovanja, vodenje s cilji, obvladovanje procesov, strokovnost
dela, zadovoljstvo odjemalcev in zaposlenih ter ugled in prepoznavnost organizacije. ISO
9001 je osnovan na osmih načelih vodenja kakovosti organizacije: osredotočenost na
odjemalce, vodstvo, vključenost zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju,
nenehno izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev, vzajemno koristni odnosi z dobavitelji.
Do zdaj je bilo po sistemu ISO za zagotavljanje in ugotavljaje kakovosti vodenja organizacije
na področju šolstva v Sloveniji podeljenih 14 certifikatov Kakovost za prihodnost15. Leta
2006 se je na podlagi spodbud in razpisov iz evropskega sklada začelo več projektov: Do
višje kakovosti s samoevalvacijo, Od kakovosti k odličnosti in Mreže 2 Šole za ravnatelje. V
šolskem letu 2015/206 Mreže izvajajo naslednje teme: Profesionalni razvoj strokovnih
delavcev, Šolski vidiki razredništva, Ustvarjanje klime za boljše odnose in večje zadovoljstvo
udeležencev.16
Ob podpori Ministrstva za šolstvo in šport se danes na področju evalvacije vzgojnoizobraževalnega sistema izvaja več mednarodno primerljivih evalvacijskih študij v okviru III.
vsebinskega sklopa projekta z naslovom Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v
izobraževanju in usposabljanju, ki ga izvaja Pedagoški inštitut. Naslov III. vsebinskega sklopa
projekta je Evalvacija vzgojno-izobraževalnih programov na podlagi mednarodno priznanih
metodologij.17 Cilj tega vsebinskega sklopa je izvedba mednarodno primerljivih evalvacijskih
študij, ki temeljijo na mednarodno priznanih metodologijah in razvijajo kazalnike za
spremljanje jezikovnih kompetenc ter enakih možnosti. Analizirajo tudi sistem nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja, učno okolje in pogoje dela učiteljev; evalvirajo bralno,
matematično in naravoslovno pismenost učencev in dijakov, starih 15 let, znanja matematike
in naravoslovja učencev na razredni in predmetni stopnji OŠ, znanja matematike in
naravoslovja dijakov zaključenih srednjih šol in gimnazij, bralno pismenost učencev nižjih
razredov OŠ in pripravljenost mladih na vlogo aktivnih državljanov.

14

http://www. siq. si/fileadmin/siqnew/izo/KzP/Predlog_SZK_za_podelitev_priznanja_PS_KzP_2008_WWW.pdf. (30. 3. 2016).
http://www.siq.si/fileadmin/siqnew/izo/KzP/Predlog_SZK_za_podelitev_priznanja_PS_KzP_2008_WWW.pdf. (30. 3. 2016).
16
http://www.solazaravnatelje.si/usposabljanje-uciteljskih-zborov/mreze-ucecih-se-sol/. (30. 3. 2016).
17
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_izobrazevanja/evalvacija_vzgoje_in_izobrazevanja/evalvacija_vzgojno_izobr
azevalnih_programov/. (30. 3. 2016).
15
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Na razvojnem konceptu s poudarkom na samoevalvaciji temelji tudi ocenjevanje in
spremljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa z ISSA (International Step By Step
association) načeli in kazalniki kakovosti. V projektu Korak za korakom so pod okriljem
Pedagoškega inštituta razvijali metodologijo, osredotočeno na otroka, in s tem povezane
načine poučevanja, znotraj katerega je bil velik pomen namenjen samorefleksiji. Za
samorefleksijo Gaber (2011) pravi, da je sinonim za samoevalvacijo. Temelj je predpostavka,
da kakovost lahko dosežemo z uveljavljanjem pedagoških standardov ISSA. Načela in
kazalniki ISSA celostno spremljajo posamezne stebre učiteljevega delovanja in ga usmerjajo
v procesu inoviranja njegove prakse ter profesionalnega razvoja (po T. Vonta in drugi, 2009).
ISSA je neprofitna, nevladna organizacija, ki v mrežo povezuje 40 držav Evrope in Azije in je
nadaljevanje programa Step by step (program Korak za korakom). V vzgoji in izobraževanju
spodbujajo tiste pristope, ki podpirajo demokratične principe in odprto družbo, med njimi
(Walsh Burke, 1997):
1. Na otroka osredotočene metode, ki spoštujejo in prepoznavajo individualne potrebe
vsakega otroka v kontekstu celovitega razvoja otroka.
2. Zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in nego vseh otrok, ki zahtevata, da vzgojnoizobraževalni programi za otroke upoštevajo kulturno primernost okolij in pristopov ter
oblikujejo ustrezno okolje za vse otroke.
3. Vloga vzgojiteljev in učiteljev je prvenstveno v 'olajševanju' in pomoči pri otrokovem
učenju ter v oblikovanju skupnosti otrok oziroma učencev v njihovem oddelku, kjer so ti
aktivno vključeni v proces učenja.
4. Dobro oblikovano učno okolje nudi fizično in psihološko varnost, oddelki, ki so urejeni v
centre dejavnosti, spodbujajo izbiro in samostojnost otrok in učencev.
5. Starši so primarni vzgojitelji in učitelji svojih otrok, kar zahteva oblikovanje pogojev za
njihovo vključevanje v razvijanje ciljev vzgoje in izobraževanja za njihove otroke ter aktivno
vključevanje družin ter skupnosti v življenje in delo oddelka, vrtca ter šole.
6. Javni šolski sistem je v lasti skupnosti. Empirično raziskavo smo vsebinsko zasnovali na
podlagi omenjenih kazalnikov in načel, zato jih bomo v naslednjem poglavju podrobneje
pregledali.
Ko sta Milekšič in Ž. Kos Kecojević (2011) primerjala in proučevala omenjene projekte, ki so
se izvajali v Slovenskem prostoru z namenom ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,
ugotavljata, da imajo vsi omenjeni modeli naslednje značilnosti: prostovoljno vključevanje
udeležencev v projekt, nenehno izboljševanje lastnega dela in možnost, da podatke
samoevalvacije v vseh projektih uporabljajo udeleženci tega projekta. Ugotovila sta tudi, da v
praksi današnjih osnovnih šol vsi ti projekti različno živijo in da se šole še vedno poslužujejo
razvitih konceptov za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Nekatere šole za ugotavljanje in
zagotavljanje kakovosti razvijajo lastne vprašalnike za zaposlene, učence in starše. Koliko so
bili začetki uvajanja samoevalvacijskega procesa v naše šole uspešni, lahko vidimo tudi v
mednarodni raziskavi poučevanja in učenja TALIS. V njenih ugotovitvah je navedeno, da se
samoevalvacija šol v sodelujočih državah (23 držav) najpogosteje izvaja enkrat letno.
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V povprečju je v sodelujočih državah na šolah, v katerih opravijo samoevalvacijo enkrat
letno, zaposlenih 34,9% učiteljev. Najvišji delež učiteljev, ki opravljajo samoevalvacijo
enkrat letno, prihaja iz Slovaške (70,5%), Litve (67,8%) in Malezije (50,7%). V Sloveniji na
takšnih šolah poučuje 45,2% učiteljev. Države, iz katerih prihaja najmanjši delež učiteljev, ki
delujejo na šolah, ki opravljajo samoevelvacijo enkrat letno, so Portugalska, Belgija, Avstrija
in Irska (med 13% in 8,2%). Drugo največjo skupino predstavljajo učitelji, ki poučujejo na
šolah, na katerih v zadnjih petih letih evalvacije niso opravili niti enkrat. TALIS povprečje za
to znaša 20,2% učiteljev. V Sloveniji iz takšnih šol prihaja 19,9% učiteljev. Države, v katerih
je delež učiteljev na takšnih šolah največji, so Irska (56,5), Portugalska (47,9) in Avstrija
(41,7%). Na šolah, ki so samoevalvacijo v zadnjih petih letih opravile 2–4 krat, je v TALIS
državah v povprečju zaposlenih 18,3%, v Sloveniji 12,1%, na Irskem 7,6% in v Belgiji
30,9%. V Sloveniji na šolah, ki so v zadnjih petih letih izvajale samoevalvacijo več kot enkrat
letno, poučuje 6,9% učiteljev. Na podlagi rezultatov velike Talisove raziskave ugotavljamo,
da smo si na ravni politike v naši državi zastavili prvo prednostno nalogo, saj le 6,9%
učiteljev dela v slovenskih šolah, ki so izvajale samoevalvacijo več kot enkrat letno.
V sodobnem sistemu evalvacije kakovosti se zavedamo tudi pomena vključevanja širše
družbe. Upošteva se, da je prav širša družba tista, ki postavlja kriterije o trgu delovne sile in o
tem, kakšne državljane in delavce želi. Zato se v oblikovanje kazalnikov vključujejo različni
strokovni partnerji: vlada, delodajalci, delojemalci, lokalna skupnost, strokovnjaki, starši,
učitelji, učenci. Vzgojno-izobraževalni proces je kakovosten takrat, ko otroci razvijajo
sposobnosti in spretnosti, ki jih ceni širša družba (T. Vonta, 2009a). Za širšo družbo je nujna
povratna informacija o kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa (Kotler in Fox, 1995). Na
ravni politike izobraževanja in usposabljanja v Evropi je v vseh relevantnih poročilih Sveta
EU za kulturo, izobraževanje in mladino jasno izpostavljena dilema, da starši, učenci in drugi
sodelujoči v šolskem prostoru niso enakovredno udeleženi v evalvacijskih procesih, ki
potekajo pod okriljem te institucije. Hkrati je zahteva po aktivnem partnerstvu omenjenih
ciljnih skupin zahtevana v vseh pomembnejših priporočilih, deklaracijah, sklepih sveta
ministrov, odgovornih za izobraževanje, in tudi ustreznih strokovnih teles v Direktoratu za
izobraževanje pri Evropski komisiji. Glede na temeljne spodbude v dokumentih EU je v 21.
stoletju prišlo do pomembnega spoznanja, da poleg izobrazbenega kapitala (znanja) postajajo
čedalje pomembnejši drugi kapitali, ki naj bi jih posameznik ali posameznica pridobil med
izobraževanjem: emocionalni kapital (emocionalna stabilnost), odnosni kapital
(komunikacijske spretnosti in znanje), socialni kapital (sposobnost samopredstavljanja in
vživljanja v druge, sodelovanje). Nadziranje in discipliniranja imata med nalogami vzgoje in
izobraževanja v osnovni šoli 21. stoletja vedno manjšo vlogo. Vedno bolj je pomembna
krepitev samopodobe posameznika, delo posameznika na sebi in samoaktualizacija. V
ospredje je postavljena avtonomija šol, ki razvojno-procesno razvijajo svoje koncepte
samoevalvacije. S tem se povečuje odgovornost šol do zagotavljanja kakovosti lastnega dela.
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1.6 CELOVIT

PRISTOP

UGOTAVLJANJA

KAKOVOSTI

VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
V šoli za 21. stoletje je v ospredje postavljena avtonomija šol, ki razvijajo svoje koncepte
samoevalvacije. S tem se povečuje odgovornost šol do zagotavljanja kakovosti lastnega dela.
Očitna postaja potreba po uvajanju modelov, ki posameznike spodbujajo tudi k
profesionalnemu razvoju. To velja tako za sisteme, ki temeljijo na zunanjem kot notranjem
ocenjevanju, ki se v sodobnih pristopih pogosto dopolnjujejo. Vonta (2009c) poudarja, da
ugotavljanje kakovosti ni namenjeno le uvidu v stanje pojava, temveč je usmerjeno tudi k
analizi in ukrepom za preraščanje problemov, za kar izvajalci potrebujejo tudi zunanjo
strokovno pomoč. Eno od vprašanj, ki se postavljajo pri samoevalvaciji in zagotavljanju
kakovosti, je vprašanje o celostnosti oziroma delnosti pristopa. Medveš s sodelavci (2001)18
poudarja, da so pristopi v drugih evropskih državah pokazali, da je potrebna celostna temeljna
samoevalvacija. Celostni premislek, ocena stanja in delovanja vseh bistvenih elementov šole
so nujno potrebna osnova za odločitve. Kot pravi Medveš, je ukvarjanje z zagotavljanjem
kakovosti na ožjem področju mogoče šele, ko bomo vsaj v osnovnih črtah poznali celoto,
takrat se bomo lahko odločili o prioritetah (prav tam).
V modelu, ki sledi celostnemu pristopu in je bil razvit v projektu Resnična kakovost
izobraževanja (Hopkins, 2007), celosten pristop prikaže s koncentričnimi krogi. V središču je
personalizirano učenje, ki predstavlja cilj šole, da bo vsak učenec dosegel svoj potencial, in
opredelitev dosežkov, ki vključuje tako standarde kot učno sposobnost. Tako se dvignejo
standardi in zmanjša razpon dosežkov v šoli. Naslednji krog predstavljajo strategije
poučevanja in učenja, organizacija kurikularnih vsebin, obvladanje vedenja med poukom in
preverjanje znanja učencev. Sledijo pogoji za doseganja visoke ravni poučevanja in učenja:
sodelovanje pri načrtovanju, poklicni razvoj zaposlenih, redna uporaba podatkov in refleksije
ter vključevanje učencev v lastno učenje. Hopkins (2007) pravi, da se v današnjem šolskem
sistemu vse dejavnosti odvijajo znotraj konteksta reform, prikazanih v zunanjem krogu:
strategije učnega načrta po obdobjih, okvir inteligentne odgovornosti, ki vključuje sistem
šolskih inšpekcij, nov odnos s šolami, ki spodbuja notranje samoevalvacije, ter
specializiranost šol, ki spodbujajo izvajanje specializiranega kurikula in sodelovanje. Kadar
želimo izboljšati dosežke učencev, morajo vsa področja delovati vzajemno – potrebno je
celostno vplivanje in s tem spreminjanje kakovosti celotnega vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Že Bronfenbrenner (1994) v svoji teoriji o človekovem razvoju ugotavlja, da človekov razvoj
oblikujejo interakcije med posameznikom in okoljem.
18

Modro oko: spoznaj, analiziraj, izboljšaj. Nadaljevanje projekta Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, 2001–
2002, nosilec projekta Z. Medveš. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Maxinel, Ljubljana, (elektronski vir).
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/razvoj_solstva/evalvacija/pdf/kakovost_vprasalnik00.pdf (1. 10. 2014).
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Posameznikova pot v razvoju je rezultat vplivov okolja na posameznika. Na otrokov razvoj v
življenju vplivajo družinsko okolje, okolje institucij in širše družbeno okolje. Teoretično
podlago za razlago procesne kakovosti vrtca najdemo v interakcijskih teorijah. L. Marjanovič
Umek, 2014, izpostavlja Bronfenbrenerjevo ekološko sistemsko teorijo. Pravi, da
Brenfenbrennner v svoji teoriji predpostavlja, da vse ravni okolja vplivajo na okolje, v
katerem poteka predšolska vzgoja. Na podlagi te teorije je Cryer (po L. Marjanovič Umek,
2014) s sodelavci oblikoval konceptualni model, ki prikazuje različne ravni vplivanja na
izvajanje predšolske vzgoje v vrtcu. Pravi, da zunanja področja, kot so: država (urejanje,
kultura, ekonomski status), lokalna raven (lokalno urejanje, ekonomska blaginja), vrtec (vrste
programov, prepričanja vodstvenih delavcev, vodenje vrtca, izobrazba delavcev, delež
vključenih otrok, velikost vrtca in odpiralni čas) in oddelek (velikost skupine, velikost in
kakovost prostora, izobrazba vzgojiteljic, prepričanja vzgojiteljic) s strukturnimi
spremenljivkami vplivajo na procesno kakovost v oddelku. Bližnje spremenljivke (velikost
oddelka, razmerje med odraslimi in otroki) imajo neposreden in večji učinek na procesno
kakovost kot bolj oddaljena spremenljivka ekonomski pogoji na lokalni in nacionalni ravni
(prav tam).
Če Cryerjev (po L. Marjanovič Umek, 2014) konceptualni model ravni vplivanja s področja
predšolske vzgoje prenesemo na področje šole, lahko oblikujemo ravni vplivanja na izvajanje
vzgoje in izobraževanja v šoli. Tudi na področju šole država vpliva z ekonomskimi pogoji,
urejanjem kurikuluma in zakonodajo. Vpliv lokalne ravni na šolo se odraža v lokalnem
urejanju in ekonomski blaginji. Sama šola vpliva s programom, prepričanji vodstvenih
delavcev, vizijo šole, vodenjem šole, izobrazbo in profesionalnim razvojem delavcev,
kulturnim okoljem, velikostjo šole, materialnimi pogoji, številom otrok. Oddelek kot socialni
kontekst vpliva s številom učencev, izobrazbo in profesionalnim razvojem učiteljev, ki
poučujejo v oddelku.
Kolikšen je vpliv socialnih dejavnikov (starševstvo, družinsko življenje, kakovost življenja v
skupnosti, družbeni razred) na kakovost vzgoje in izobraževanja, v svoji razpravi ugotavlja
West-Burnham (2011), ki navaja Desforgesa (2006). Izpostavlja zelo nedvoumna sporočila
glede pomena družine: v zgodnjih letih je družina skoraj šestkrat pomembnejša kot šola.
Desforges v nadaljevanju navaja številne dejavnike, ki opredeljujejo razmerje med vplivom
družinskega življenja in izobraževanja. Vključenost staršev v šolsko delo vpliva na otrokov
učni uspeh. Na raven sodelovanja vplivajo tudi materina izobrazba, družbeni sloj, materialno
stanje in materino psihosocialno zdravje. Vključevanje staršev se zmanjšuje z otrokovo
starostjo, ker ga uravnava otrok (prav tam).
To pomeni, da spreminjanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju v drugi polovici osnovnega
šolanja ne moremo graditi le na vključevanju staršev, saj je delež vključenih in aktivnih
staršev z večanjem starosti otrok manjši, saj otroci uravnavajo njihovo sodelovanje. Vpliv
socialnega dejavnika, kot je družinsko okolje, se s starostjo otrok zniža, zato je na kakovost
vzgojno-izobraževalnega dela z vidika vplivanja socialnih dejavnikov v tem obdobju treba
gledati širše. Otrokov razvoj močno oblikuje socialni kapital.
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Zaupanje, socialna omrežja, pravila vzajemnosti v otrokovi družini, šola, sošolci in širša
skupnost imajo daljnosežne učinke na otrokovo vedenje in razvoj. Putnam (2000) opozarja na
vpliv socialnega kapitala, saj ugotavlja, da je socialni kapital po širini in globini učinkov na
otrokovo življenje takoj za revščino. Pravi, da socialni kapital označuje vključenost
posameznika ali kolektivnih akterjev v družbene vezi in omrežja. West-Burnham (2011)
poudarja pomen socialnih dejavnikov na uspešnost šol. To je leta 2006 potrdila tudi Britanska
komisija za presojo. Tudi PRLS, mednarodna raziskava o bralni pismenosti in znanjih iz
matematike in naravoslovja, v kateri sodeluje 49 držav, za Slovenijo ugotavlja, da imajo
učenci na šolah, v katerih imajo več učencev iz ekonomsko depriviligiranega okolja, nižji
bralni dosežek kot drugi učenci. Prikrajšani otroci in šole, v katere se vpisujejo, so na splošno
manj uspešni kot premožnejši. Zato Putnam (2000) meni, da samo izboljševanje šol v resnici
ne bo izboljšalo učnih rezultatov in da se morajo šole začeti spopadati s širšimi vprašanji
okolja in družbe.
Tudi Bryk in Schenider (po West-Burnham, 2014) poudarjata, da so se šole v njunem vzorcu,
ki so se zares izboljšale, svoje izboljšave usmerile v izboljševanje interakcije. Namesto da bi
spreminjali strukturni vidik, so spreminjali medsebojne odnose s ciljem čim večjega
medsebojnega zaupanja. Drugo pomembno izhodišče spremljanja kakovosti je pristop
spremljanja od spodaj navzgor. Menimo, da mora kakovost neke storitve oceniti uporabnik.
To pomeni, da je treba učence in starše vprašati o mnenju o kakovosti šole in njihova mnenja
vključiti v načrte za izboljševanje kakovosti. Kakovost je treba ocenjevati z vidika
udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. To pomembno izhodišče za pristop
ugotavljanja in spreminjanja kakovosti zagovarjata L. G. Katz (po T. Vonta, 2009a) in Den
Have (2006). L. G. Katz (po T. Vonta, 2009a) ugotavlja, da obstoječa ocenjevanja kakovosti
temeljijo predvsem na pristopih od zgoraj navzdol. Problem prepogosto rešujemo skozi oči
odrasle osebe. Izpostavlja in utemeljuje povečanje konkretnih učinkov z radikalnim
premikom in krepitvijo dejavnosti z vidika od spodaj navzgor, to je iz perspektive otrok.
Komplementarno temu je nujno okrepiti vidik od zunaj navznoter, ki izpostavlja in ponazarja
odnose med starši in vzgojitelji iz obeh perspektiv. Predpogoj za obravnavanje zagotavljanja
kakovosti je preliminarno ustrezna kakovost odnosov v instituciji. Notranji vidik zato
predstavljajo odnosi znotraj inštitucije med učitelji, šolsko svetovalno službo in vodstvom.
Spoštovanje, sprejetost, odprtost, vključenost in toleranca so kategorije, ki so ključne v oceni
odnosov.
Do zdaj smo svoja teoretična izhodišča gradili na temeljih, ki jim bo pozneje sledilo naše
empirično raziskovanje:
 Izhodišče je razvojni koncept zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo, ki upošteva
pristop od spodaj navzgor.
Kot smo že omenili, bomo v nadaljevanju predstavili teoretično izhodišče za oblikovanje
vsebinskega vidika instrumentarija, ki smo ga oblikovali za potrebe samoevalvacije.
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1.7 ISSA NAČELA IN KAZALNIKI ZA SPREMINJANJE KAKOVOSTI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA
The ISSA Pedagogical Standards (v nadaljevanju ISSA pedagoška področja kakovosti) je
razvila mednarodna skupina priznanih strokovnjakov, ki že od leta 1994 razvijajo in
sooblikujejo program Step by step (Korak za korakom). Osnovna izhodišča programa Korak
za korakom in tudi ISSA’s Principles of Quality Pedagogy (ISSA principi kakovostne
pedagogike) je vpeljava demokratičnih principov v zgodnje poučevanje otrok19: Vsak
udeleženec programa ima pravico do maksimalne podpore pri razvoju lastnih potencialov,
delo v programu naj bi temeljilo na partnerskem odnosu z družino, s skupnostjo, vse
dejavnosti izhajajo iz načela, da je otrok v središču pozornosti, pomembna je interaktivna
pedagogika, program razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje. ISSA principi kakovostne
pedagogike so bili prvič predstavljeni leta 2001 kot ISSA pedagoška področja kakovosti.20
Narejeni so bili kot orodje, ki določa kakovost poučevanja in učnega okolja ter hkrati sledi
spremembam, ki jih uvaja program Korak za korakom. Učiteljem praktikom v programu
Korak za korakom so bili ti principi v pomoč, saj je sledenje pedagoškim standardom
učiteljem zgodnjega poučevanja pomagalo izboljšati njihovo vsakodnevno delo z učenci in
slediti principom programa Korak za Korakom. Kot je zapisano (prav tam), standardi služijo
povezovanju teorije in prakse, učiteljevi pripravi in njegovemu profesionalnemu razvoju.
Izhodišča kakovostne pedagogike ISSA in standarde so članice ISSA uporabile za vsebinsko
pripravo projektov na nacionalni ravni. Najboljši profesionalci članic ISSA so se izšolali za
trenerje, ki so postali mentorji učiteljem, ki so želeli izboljšati svoje poučevanje s pomočjo
ISSA pedagoških standardov (ISSA Pedagogical Standards). Na podlagi dosežene vrednosti
standardov ISSA so uvedli certificiranje, kar pomeni mednarodno priznanje učiteljeve
kakovosti. Trenerji ISSA so na nacionalni ravni vsake članice pripravili izobraževanja, ki so
omogočila diskusije o kakovosti in vlogi učiteljev. Zgradili so mrežo mentorstev učiteljev, ki
sledijo standardom odličnosti. V nacionalnih projektih, ki so sledili standardom odličnosti
ISSA, so udeležencem učiteljem praktikom ponudili novo perspektivo, ki vidi povezavo med
zgodnjim poučevanjem otrok in odprto družbo, temelji na konceptih aktivnega učenja in
zadovoljevanju potreb posameznika in družbe. Kot ugotavljajo pri ISSA (prav tam), so
vključeni učitelji postali bolj senzibilni in reflektivni, spretnejši v komunikaciji in
samozavestnejši. V nadaljevanju ISSA (prav tam) omenja, da je zaradi novih odkritij
znanosti, predvsem razvoja možganov, ISSA leta 2006 s svojo ekipo mednarodnih ekspertov
posodobila program svojih standardov. Sprva je standarde sestavljalo šest področij:
individualizacija, učno okolje, sodelovanje z družinami, strategije smiselnega učenja,
načrtovanje in vrednotenje, profesionalni razvoj.

19
20

Pridobljeno na stani: http://www. pei.si/sifranti/ResearchCenterPage.aspx?id=8.
http://www.issa.nl/sites/default/files/Quality-Principles-final-WEB_1.pdf.
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Leta 2005 so dodali standard socialna inkluzija, ki naj bi spodbudila prav inkluzijo, kar naj bi
bila predvsem princip kakovostne pedagogike in tudi demokratične družbe. Tako naj bi
kompetenten učitelj 21. stoletja pri svojem delu vključeval fokus sedmih področij, ki se
odražajo v ISSA načelih kakovostne pedagogike odličnosti: (1) interakcija, (2) partnerstvo z
družinami in skupnostjo, (3) inkluzija, različnost in demokratične vrednote, (4)
ocenjevanje/evalvacija in načrtovanje, (5) strategije (metode in oblike) učenja in poučevanja,
(6) učno okolje, (7) profesionalni razvoj. Ta področja – načela so sicer predvsem usmerjena
na obdobje zgodnjega otroštva, ki ga opredeljujejo do desetega leta starosti, vendar lahko v
določenih segmentih veljajo tudi v višjih razredih. ISSA osvetljuje,21 da sta za sledenje
standardom ISSA ključna profesionalni razvoj učitelja in spodbujanje otrokovega razvoja in
učenja. Učitelj, ki sledi omenjenim področjem, spodbuja otrokova razvoj in učenje ter svoj
profesionalni razvoj. Sedem področij spodbuja praktično delo, ki temelji na humanističnih in
socialno konstruktivističnih principih, spodbujanju aktivnega učenja, individualnega napredka
ter ideji, da je najboljše učenje prav učenje v interakcijah med učenci in učiteljem ter tudi med
učenci. Interakcije med učenci in učitelji zaznamujejo medsebojno spoštovanje, spodbujanje
avtonomije, kritične misli in odgovornost učencev. Učitelji in drugi, ki delajo z učenci in
sledijo principom ISSA kakovostne pedagogike, prevzamejo vlogo profesionalcev, ki so
učljivi, senzibilni in z družinami delajo v partnerskem odnosu. ISSA nadalje ugotavlja, da
imajo učitelji, ki delajo po načelih ISSA kakovostne pedagogike, naslednje značilnosti: večja
samozavest, višje samovrednotenje, potrebo po vseživljenjskem učenju, razvite spretnosti za
timsko delo, upoštevanje drugačnosti in različnosti. Ti učitelji tudi skrbijo za svoj
profesionalni razvoj v osebnem in strokovnem smislu. Vse te kvalitete naj bi bili ti učitelji
sposobni deliti z učenci in jih tudi spodbujati z lastnim zgledom.
ISSA definira kakovost pedagoškega procesa z naslednjimi področji ali načeli: interakcija,
partnerstvo z družinami in s skupnostjo, inkluzija, različnost in demokratične vrednote,
ocenjevanje/evalvacija in načrtovanje, strategije (metode in oblike) učenja in poučevanja,
učno okolje, profesionalni razvoj (po T. Vonta in drugi, 2009). Prevod v slovenskem jeziku je
predstavljen v Mojem reflektivnem dnevniku (več avtorjev, 2011).22 V nadaljevanju bomo
predstavili načela in kazalnike za področje interakcij in partnerstvo z družinami, ker je
vsebina omenjenih področji pomembna za naše empirično delo. Vsako področje predstavljajo
tri načela, ki vključujejo kazalnike kakovosti. Prvo področje avtorice Mojega reflektivnega
dnevnika poimenujejo interakcije, kar razumejo kot medsebojno delovanje, medsebojno
vplivanje ali vplivanje med posamezniki in skupinami. Menijo, da imajo največji vpliv na
razvoj otroka, na njegov socialni, emocionalni, kognitivni in fizični razvoj.

21

http://www.issa. nl/sites/default/files/Quality-Principles-final-WEB_1.pdf. (17.3.2016).

22

Moj reflektivni dnevnik; Issa pedagoška področja kakovosti; prevedeno po izvirniku: Competent Educators Of The 21 St Century. Issa's
Principles Of Quality Pedagogy, avtorice: dr. Dawn Tankersley, Aija Tuna, Sanja Brajković, dr. Cornelia Cincilei, Sanja Handzar, Tahmina
Rajabova, Regina Rimkiene, Regina Sabaliauskiene, Zorica Trkić, dr. Tatjana Vonta. Priredile: dr. Tatjana Vonta, mag. Mateja Režek,
Jerneja Jager, Petra Zgonec, Urša Novak, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana
2011.
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Interakcije omogočajo otrokom kontinuirano učenje ob pridobivanju in izmenjavi znanja,
izkušenj, čustev in mnenj. Z interakcijami otroci razvijejo podobo o sebi, občutek pripadnosti
ter spoznavajo svet okoli sebe. Pri tem je pomembna vloga pedagoga, ki je lahko vzgojitelj,
pomočnik vzgojitelja, učitelj. Učitelj v osnovni šoli naj bi omogočil otrokom sodelovanje in s
tem učenje v interakcijah ter razvoj otrok. Poleg tega je vloga učitelja tudi modelirati
spoštljive interakcije med odraslimi, ki obstajajo v otrokovem življenju. Smiselne in
spoštljive interakcije v procesih izmenjave, v katerih se sliši glas vsakega posameznika,
razvijajo samozavestnega otroka in aktivnega ter skrbnega člana družbe.23 Pri ugotavljanju
kakovosti interakcij je treba upoštevati tri pomembna načela, ki jih lahko preverimo s
spremljanjem naslednjih kazalnikov:
1.1 NAČELO: Pedagog prijazno in spoštljivo vzpostavlja interakcije z otroki ter podpira
razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka.
KAZALNIKI KAKOVOSTI:
1.1.1 Pedagogove interakcije so tople in skrbne ter odražajo spoštovanje in radost do dela z
otroki.
1.1.2 Pedagogove interakcije in pričakovanja do otrok so skladni s procesi otrokovega razvoja
in učenja.
1.1.3 Pedagog je vsakodnevno pogosto v interakciji z vsakim posameznim otrokom ter tako
podpira otrokova močna področja in spodbuja njegova učenje in razvoj.
1.1.4 Pedagog je v interakcijah odziven na čustvene, socialne, telesne in miselne sposobnosti
in potrebe vsakega otroka.
1.1.5 Pedagog zagotavlja otrokom možnost izbire, realizacijo izbora ter upoštevanje
njihovega izbora drugih.
1.1.6 Pedagogove interakcije z otroki razvijajo njihovo iniciativnost, avtonomijo,
samostojnost in sposobnost vodenja.
1.2 NAČELO: Pedagogove interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih potencialov.
KAZALNIKI KAKOVOSTI:
1.2.1 Pedagog spodbuja interakcije med otroki, ki spodbujajo njegov socialni razvoj,
oblikovanje skupnega razumevanja, medsebojno podporo in občutek za skupnost, kar
otrokom pomaga dosegati učne in razvojne cilje.

23

Moj reflektivni dnevnik; Issa pedagoška področja kakovosti; prevedeno po izvirniku: Competent Educators Of The 21 St Century. Issa's
Principles Of Quality Pedagogy, avtorice: dr. Dawn Tankersley, Aija Tuna, Sanja Brajković, dr. Cornelia Cincilei, Sanja Handzar, Tahmina
Rajabova, Regina Rimkiene, Regina Sabaliauskiene, Zorica Trkić, dr. Tatjana Vonta. Priredile: dr. Tatjana Vonta, mag. Mateja Režek,
Jerneja Jager, Petra Zgonec, Urša Novak, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana
2011.

40

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

1.2.2 Pedagog ponuja dejavnosti, ob katerih se otroci učijo razlikovati čustva, jih prepoznavati
pri sebi in svojih vrstnikih ter se pogovarjati o njih.
1.2.3 Pedagog podpira uveljavljanje demokratičnih vrednot, tako da vsakega otroka spodbuja
k spoštljivemu izražanju lastnega mnenja ter ga vključuje v procese odločanja.
1.2.4 Pedagog vsakodnevno pogosto in različno pri vsakem otroku spodbuja in podpira
jezikovni razvoj in komunikacijske veščine.
1.3 NAČELO: Pedagog je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi, da
bi podprl otrokova razvoj in učenje.
KAZALNIKI KAKOVOSTI:
1.3.1 Pedagog modelira in podpira spoštljive socialne interakcije z družinami, drugim
strokovnim osebjem ter s člani skupnosti in se vključuje vanje.
1.3.2 Pedagog sodeluje z drugimi strokovnimi delavci v vrtcu in šoli ter skupnosti, da bi
podpiral otrokova razvoj in učenje.
Drugo področje ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti se nanaša na družino in skupnost.
Avtorji kazalnikov poudarjajo (prav tam), da je močno partnerstvo med pedagogi, družinami
in drugimi člani skupnosti bistvenega pomena za otrokovo učenje in razvoj. S
prepoznavanjem vloge družine in domačega učnega okolja kot otrokovega primarnega učnega
in socialnega okolja pedagog gradi povezave med vrtcem/šolo ter družino/skupnostjo in tako
spodbuja dvosmerno komunikacijo. Poudarjajo tudi, da je za spodbujanje otrokovega razvoja
in učenja bistvenega pomena upoštevati različne tipe družin, družinskega ozadja,
življenjskega sloga in druge značilnosti družin. V nadaljevanju razlagajo, da se pedagogova
dovzetnost in odzivnost do družin odraža v upoštevanju in spoštovanju vseh mogočih
načinov, kako lahko družine prispevajo k učenju svojih otrok, življenju učeče se skupnosti v
vrtcu ali šoli. Avtorice tudi menijo, da s podpiranjem učinkovite komunikacije in interakcij
med družinami, vrtcem ali šolo in skupnostjo pedagog prepoznava in podpira skupno
odgovornost in interes za vzgojo, izobraževanje in prihodnost otrok ter spodbuja socialno
kohezivnost. Dokument na področju sodelovanja z družinami in skupnostjo definira tri načela.
Vsako od njih ilustrirajo s kazalniki:
2.1 NAČELO: Pedagog spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti za
družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokova razvoj in učenje.
KAZALNIKI KAKOVOSTI:
2.1.1 Pedagog vabi in sprejme družinske člane v oddelek in odkriva različne poti za
participacijo vseh družin v vzgojno-izobraževalnem procesu ter v življenju učeče se
skupnosti.
2.1.2 Pedagog vključuje člane družine v skupno sprejemanje odločitev o otrokovem učenju in
razvoju ter socialnem življenju v oddelku.
41

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

2.1.3 Pedagog vključuje družinske člane v sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na različna
okolja, v katerih se otroci učijo.
2.2 NAČELO: Pedagog uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.
KAZALNIKI KAKOVOSTI:
2.2.1 Pedagog redno komunicira z družinami o njihovih otrocih, njihovem učenju in razvoju,
o kurikulu in dogodkih v oddelku.
2.2.2 Pedagog redno komunicira z družinami, da bi čim bolj spoznal otrokovo družinsko
okolje in tako dobil globlji vpogled v njegova močna področja, interese in potrebe.
2.2.3 Pedagog zagotavlja družinam priložnosti za medsebojno učenje in podporo.
2.2.4 Pedagog zagotavlja zaupnost podatkov o otrocih in družinah.
2.3 NAČELO: Pedagog uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil razvoj
in učne izkušnje otrok.
KAZALNIKI KAKOVOSTI:
2.3.1 Pedagog krepi učenje in socializacijo otrok, tako da vključuje otroke v življenje
skupnosti in člane skupnosti v življenje vrtca/šole.
2.3.2 Pedagog pomaga družinam pri pridobivanju informacij, virov in storitev, ki so potrebni
za spodbujanje učenja in razvoja otrok.
2.3.3 Pedagog uporablja vedenje o skupnostih in družinah otrok kot sestavni del kurikula in
njihovih učnih izkušenj.
2.3.4 Pedagog staršem in družinskim članom ponuja informacije in ideje o oblikovanju
domačega spodbudnega učnega okolja in pomaga krepiti starševske kompetence.
Kako kakovosten je vzgojno-izobraževalni proces v ISSA, pokažejo področja ugotavljanja
kakovosti. Pomembni dve področji ugotavljanja kakovosti sta interakcije in sodelovanje z
družinami. Ker so za naše nadaljnje raziskovanje pomembne ugotovitve o kakovosti
interakcij, se bomo v nadaljevanju posvetili teoretskim temam, povezanim z interakcijami.
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2.1 OPREDELITEV

INTERAKCIJE,

SOCIALNE

INTERAKCIJE,

PREDAGOŠKE INTERAKCIJE
V programu Korak za korakom smo učitelji govorili, da moramo skrbeti za glavo in srce
učenca. Mislim, da je s tem zelo preprosto povedano to, kar moramo realizirati učitelji dobre
šole. Naš cilj je razviti navade srca in glave tistih, ki delajo v šolski skupnosti. Razvoj
lastnega in medsebojnega spoštovanja in prevzemanje odgovornosti učencev, staršev in
učiteljev sta temeljni vodili. Zato se najprej samo po sebi ponujata vprašanji, kako ravnajo
otroci med seboj in kako ravnajo med seboj odrasli. Prav interakcije, ki se odvijajo med
udeleženci v šoli, odločajo o tem, kako potekata učenje in poučevanje. Z interakcijami nastaja
ugodno ustvarjalno okolje, v katerem se učenci počutijo varne in sprejete. To je tudi pogoj, da
se lahko začne aktivno učenje, ki vodi do trajnega in uporabnega znanja. Trajno znanje in
spretnost uporabiti znanje je en od znakov kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa.
Prav interakcije med udeleženci v procesu učenja zato ugodno vplivajo na otrokov razvoj in
tudi razvoj njegovih potencialov. To predstavlja tisto kakovost, h kateri stremimo v vzgojnoizobraževalnem procesu. Interakcije so zato en od dejavnikov, ki vplivajo na kakovost
vzgojno-izobraževalnega procesa.
V SSKJ24 je interakcija definirana kot sodelovanje, medsebojno vplivanje. Termin socialen je
definiran z nanašajoč se na družbo. Opredelitve socialne interakcije v SSKJ ni zaslediti, toda
če izhajamo iz omenjenih dveh definicij interakcije in socialen, lahko rečemo, da je socialna
interakcija medsebojno vplivanje v neki družbi, njeno raziskovanje pa proučevanje
medsebojnih odnosov in vplivov v neki družbi. M. Ule (1994) povzema Myersa in Gergena,
ki menita, da je socialna interakcija le drug izraz za celoto družbenega življenja, kakor ga
doživljajo ljudje v vsakdanjem življenju. Zato je socialna interakcija temeljni socialni
kontekst vsakdanjega delovanja, mišljenja in doživljanja ljudi. M. Ule. (prav tam) pri
interakciji poudarja dve sestavini: inter in akcijo. Prva sestavina meri na socialno situacijo, v
kateri praviloma sodeluje več ljudi, ki so v aktivnem odnosu drug do drugega, druga pa na
socialno akcijo (delovanje ljudi v dani situaciji). Obe sestavini sta medsebojno povezani in
soodvisni. Interakcija zajema vse procese, ki se odvijajo med dvema ali več osebami, med
posameznikom in skupino ali med skupinami. Socialna interakcija predpostavlja sposobnost
ljudi za artikulirano izmenjavo gest, simbolov, informacij, dejanj. Pri tem ima pomembno
vlogo jezik kot osnovno sredstvo. Definira ga kot socialni simbolni sistem, ki ga relativno
enotnega gradi in vzdržuje neka družba.
24
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša SAZU, Več avtorjev, Slovar slovenskega knjižnega jezika, (elektronski vir) http://bos.zrc-sazu.
si/sskj.html (7. 7. 2013).
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Kot pravi M. Ule (prav tam), socialna interakcija poteka na različnih ravneh, ki predstavljajo
socialni kontekst vedenja, delovanja in doživljanja posameznikov. V interakciji dveh oseb ena
oseba s svojim vedenjem vpliva na drugo in obratno; še pomembneje je, da se obe osebi
odzivata tudi na možno prihodnje vedenje druge osebe. Šola je en od socialnih agensov, ki
ima poleg družine, vrstnikov, raznih institucij (ekonomskih, pravnih in političnih), socialen
vpliv okolja na posameznika. Kot pravi M. Ule (prav tam), celotni učinki socialnega okolja
uokvirjajo posameznikovo vedenje in delovanje na raznih ravneh socialne interakcije.
Socialna interakcija v različnih oblikah v tem pomenu predpostavlja odnos med
posameznikom in socialnim kontekstom. M. Ule (prav tam) v procesu interakcije vidi velik
pomen, saj se v njej medsebojno povezujejo fizično vedenje posameznikov, njihove namere,
skrite in javne geste ter verbalni izrazi, izmenjava informacij, razumevanje socialnih situacij,
kar pomembno vpliva na ohranjanje skupine, institucije in kulture. Ker je posameznik
nenehno vpet v različne interakcije ali medsebojne odnose z drugimi ljudmi, Lužar (po Slokar
Čevdek, 2010) ugotavlja, da je sama osebnost proizvod družbenih odnosov, hkrati pa tudi
nosilec in usmerjevalec teh odnosov. Ljudje se zaradi individualnih lastnosti močno
razlikujemo po tem, kako vstopamo v interakcijo in medsebojne odnose. Najpomembnejši
proces socialne interakcije je komunikacija – izmenjavanje informacij. V interakciji dveh
oseb ena oseba s svojim vedenjem vpliva na drugo in obratno; še pomembneje pa je, da se obe
osebi odzivata tudi na možno prihodnje vedenje druge osebe. Za to, da posameznik lahko
sodeluje v interakciji, mora začeti razvijati socialne spretnosti že v zgodnjem obdobju šolanja.
Pri razvoju socialnih spretnosti je zelo pomembna vloga vzgojitelja oz. učitelja. Z vidikoma
sloga vodenja in vzgojitelja kot objekta identifikacije (Kroflič, 1999) vzgojitelj/učitelj daje
zgled učencem s spoštljivim odnosom, upoštevanjem njihovih razvojnih značilnosti,
pogostimi pozitivnimi interakcijami, odzivanjem na njihove pobude ter s spodbujanjem
prijetne in prijazne komunikacije in vedenja. O vlogah in odnosih, ki jih posameznik oblikuje,
A. Kobolt (2009) ugotavlja, da so tudi pomemben dejavnik razvoja identitete. Izpostavlja
skupine, ki so kot pravi temelj socialnega in komunikacijskega odnosa. Kot najučinkovitejša
oblika moralnega vzgajanja otrokom omogoča, da najbolj naravno pridobivajo raznolike in
kakovostne socialne izkušnje. M. Bratanić (po Sorta Biljac, 2013) definira medsebojni odnos
kot dinamičen proces v paru ali skupini, ki določa obnašanje med osebami, ki v njem
sodelujejo. Obnašanje ene osebe v odnosu je pogojeno z obnašanjem druge. To misel lahko
prenesemo na vzgojno-izobraževalno področje. Učitelji in učenci s svojim obnašanjem
vplivajo na medsebojne odnose. V ospredju so torej medsebojni odnosi, ki potekajo med
učiteljem in posameznim učencem in razredom kot celoto. M. Bratanić (prav tam) v ospredje
postavlja učence in učitelja ter proces, ki se odvija med njimi z medsebojnim vplivanjem in
vedenjem, Kansanen (po E. Harjunen, 2010) proces pedagoškega odnosa postavlja v trikotnik
medsebojnega vplivanja. Koncept interakcije namreč uporablja za opis skupnih dejavnosti
učitelja in učencev. Pedagoška interakcija v didaktičnem trikotniku imenuje dejavnost z nekaj
vsebine, ki se odvija v okolju šole. Tako se po Kansanenu (po E. Harjunen, 2010) pedagoška
interakcija nanaša na odnos med učiteljem in učencem ter vsebino.
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Tako v ospredje raziskovanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa postavimo
interakcije med udeleženci tega procesa. Spoštovanje, sprejetost, odprtost, vključenost in
toleranca so kategorije, ki so vključene v oceno odnosov. O kakovostni interakciji v šoli
govorimo, ko:
1. učitelj vstopa v odnos z otrokom prijazno in spoštljivo, tako da podpira razvoj in izgradnjo
otrokovega jaza/identitete in učenja,
2. učiteljeva interakcija (učiteljevo delovanje) podpira razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
otrok čuti pripadnost in podporo, da lahko razvije svoje potenciale,
3. je učitelj vpleten v namenske, recipročne interakcije z drugimi odraslimi, da podpira
otrokova razvoj in učenje (po T. Vonta in drugi, 2009). ISSA (prav tam) poudarja, da se
uspešnost učenja odraža v trajnejšem in uporabnejšem znanju, do katerega pride učenec preko
raziskovalne dejavnosti v interakcijah. Raznolike socialne izkušnje pridobivajo udeleženci v
procesu učenja in poučevanja. Zato je zanimiv tudi model o odnosih med udeleženci v
procesu poučevanja in učenja, ki ga predstavlja E. Harjunen (2010). V modelu predstavlja
dinamiko treh interakcijskih prostorov, ki se prepletajo in medsebojno vplivajo drug na
drugega. Izpostavlja didaktični trikotnik, v katerem se odvija zapleten proces poučevanja in
učenja. Avtorica meni, da proces poučevanja in učenja ustvarja tri interakcijske prostore. V
teh interakcijskih prostorih so umeščene prakse v razredu: razvijanje znanja in veščin pri
učencih, ustvarjanje dobrih odnosov med učiteljem in učenci, pravo razredno ozračje (klima,
v kateri uspevajo interakcije v procesu poučevanja in učenja) ter ohranjanje socialnih vrednot,
discipline in reda v razredu. Tako se razvijejo v didaktično, pedagoško in deontološko
interakcijo. Ker pa gre v samem procesu poučevanja in učenja za zapleteno interakcijo
medsebojne prepletenosti med udeleženci, poudarja, da se ne ustvarja le treh področij
interakcij, temveč tudi novi trikotnik. V njem se prepletajo vse interakcije in vsi udeleženci s
pomočjo odnosnih in interakcijskih pentelj. E. Harjunen (2010) se v svoji raziskavi ukvarja
tudi z vprašanjem, kako učitelji razumejo razvijanje svoje pedagoške avtoritete skozi
refleksijo o didaktičnih, pedagoških in deontoloških interakcijah v procesu poučevanja in
učenja. Podatki raziskave potrjujejo, da v procesu poučevanja in učenja obstajajo tri sestavine:
pedagoška, didaktična in deontološka interakcija. Vse tri oblikujejo novo sestavino, ki jo
avtorica poimenuje »pedagoška avra«. V raziskavi izpostavi ugotovitve, da razvijanje
zaupanja, obravnavanje učencev kot ljudi in etika skrbi in pravičnosti pomagajo učiteljem
vzdrževati strokovno opravljanje dela ter učinkovito ravnanje ob moralnih in etičnih dilemah
v razredu. Meni, da je pedagoška interakcija temelj za pedagoško avtoriteto, ki je pokazatelj
ustreznih odnosov med učitelji in učenci, med učenci samimi, kar ustvari pravo razredno
vzdušje. Značilnosti pedagoške interakcije predstavljajo najpomembnejše vidike, ki jih
zajema razvoj pedagoške avtoritete. Avtorica izpostavlja zaupanje kot temelj pedagoške
interakcije. Pravi, da mora biti učitelj sposoben zaupati sebi in učencem, učenci pa morajo biti
pripravljeni zaupati učitelju. Vsi udeleženci v raziskavi so razvijanje zaupanja razumeli kot
prvi pogoj za dobro pedagoško interakcijo. Bollnow (po E Harjunen, 2010) meni, da je vsako
izobraževanje brez zaupanja nemogoče in izobraževalec mora najti spodbude za zaupanje
vase kljub številnim razočaranjem.
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Zaupanja ne moremo graditi namenoma, gre namreč za splošno zaupanje v ljudi in življenje.
To vzajemno zaupanje se mora uresničevati z interakcijo. V raziskavi ugotavlja, da učitelji
menijo, da je prav zaupanje osrednji vidik pri vzpostavljanju in vzdrževanju avtoritete. Sama
učiteljeva avtoriteta naj bi tako izvirala iz učiteljevega znanja in veščin, prav tako pa iz
osebnosti in ravnanja. Z opisom druge značilnosti pedagoške interakcije – obravnavati učence
kot ljudi, zaobjamemo vso naravo odnosov med učiteljem in učencem. E. Harjunen (prav tam)
v raziskavi ugotavlja, da bolj kot so udeleženci izkušeni, sproščeni, starejši kot so, bolj se jim
zdijo ti odnosi naravni in humani. Meni, da učitelj, ki je odkrit, dostopen, zgovoren, mnogo
lažje pridobi empatijo svojih učencev. Posebno mesto pri tem imata humor in igrivost učitelja,
kar učencem pokaže učitelja kot človeka. Poudarja tudi, da se je treba znebiti mitov, zahtev in
vloge popolne učiteljice-učitelja. Ta mit, ki je še danes zelo prisoten, obremenjuje človeške
vrednote in vedenje učitelja v razredu. Nadalje etika skrbi in pravičnosti govori o etičnih in
moralnih temeljih zgleda in moralne vzgoje. Učitelji v raziskavi E. Harjunen (prav tam)
menijo, da odrasli z zgledom prenašajo pravila in vrednote, ki jih sprejemajo tudi sami.
Izpostavljajo, da so učenci zelo dojemljivi za učiteljevo vedenje. Ko učenci ugotovijo, da je
učitelju mar zanje, da deluje pravično in strokovno, da jih podpira in ščiti, si učitelj pridobi
odobravanje in zaupanje. S tem se začne tudi prenašanje etičnih smotrov in presoje na učence.
Pri tem je poudarjena učiteljeva osebnostna zmožnost ali splet njegovih osebnostnih
značilnosti. O tem bomo govorili v nadaljevanju.
V vzgojno-izobraževalnem procesu se v procesu interakcij poleg omenjene pedagoške
interakcije odvija tudi didaktična interakcija. Didaktična interakcija je usmerjena na predmet,
ki ga učitelj poučuje, in na njegove metode poučevanja. E Harjunen (2010) didaktično
interakcijo povezuje z učiteljevim profesionalizmom, katerega najpomembnejši cilj je
pripraviti učence k delu in učenju. S tem učencem pomaga razviti ustrezne učne veščine,
sposobnosti, znanje in vedenje. V rezultatih svoje raziskave ugotavlja, da so vsi učitelji, ki so
sodelovali v raziskavi, v intervjujih izpostavljali značilnosti didaktične interakcije:
 poučevanje kot poslušanju učencev in interakcije,
 motivacijo za učenje,
 razvijanje osnovnih veščin pri učencih.

Če učitelji želijo doseči, da njihova interakcija z učenci in interakcija med učenci vsebuje vse
tri omenjene značilnosti didaktične interakcije, morajo učitelji po mnenju avtorice razumeti:






da morajo učence poslušati in jih razumeti,
da poučevanje pomeni prisluhniti učencem,
da so učitelji in učenci kot partnerji v odnosu,
če ni skupne interakcije, je poudarjen učiteljev položaj moči,
da se morajo vedno spraševati, kako kar najbolj pri učencih razviti motivacijo za
učenje,
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 da pohvale in spodbude motivirajo učence za delo,
 da sta pomembna dobro delovno vzdušje in sproščena skupinska dinamika,
 de je učitelj odgovoren za to, da spremeni razred v skupino in da se lahko približa
vsakemu posamezniku,
 da učitelj lahko razvije razredno vzdušje, v katerem je lahko delati,
 da učenci v dobrem delovnem vzdušju začutijo pripadnost delu, saj nihče ne more kar
prezreti dobre razredne klime,
 socialno učenje je pomembno zato, ker le tako lahko učenec shaja z različnimi ljudmi,
 s sedežnim redom in učnimi metodami lahko spodbujamo interakcijo in samostojno
učenje v skupinah.
Tretja sestavina pedagoške interakcije, ki jo navaja E. Harjunen (2010), je deontološka
interakcija. Avtorica jo povezuje z razvijanjem in vzdrževanjem socialnih vrednot in reda v
učilnici. Znotraj te interakcije učitelj najbolj odkrito in stalno uporablja svojo moč, zato je
prispevek deontološke interakcije k pedagoški avtoriteti lahko najbolj problematičen. Pravi,
da deontološka interakcija izvira iz okolja zunaj razreda, saj iz širšega družbenega prostora
črpa vrednote in pravila, hkrati pa ustvarja demokratična razredna pravila. Menimo, da so
demokratična pravila samo tista pravila, ki jih sestavijo učenci skupaj z učiteljem.
Oblikovanje in vzpostavljanje razrednih pravil, pri katerih so aktivno sodelovali tudi učenci,
pomeni, da jih bodo prav zaradi lastne udeležbe bolj upoštevali. Tako bodo učitelji in učenci,
ki se bodo trudili delovati v razredu, po skupnih dogovorih in pravilih oblikovali varno in
prijetno okolje. V takšnem okolju nastane klima, ki omogoča izgradnjo pozitivnih odnosov.
Kot pravi E. Harjunen (2010), se učitelj mora zavedati pomena pravil, vendar naj bi hkrati
poznal tudi načine za oblikovanje dobrega razrednega vzdušja. Pravi, da demokratično
postavljena pravila, poudarjene pozitivne meje, njihovo izvajanje in interakcija predstavljajo
jedro pedagoške avtoritete. Pedagoško avtoriteto razume kot avro ali kot energetsko polje, ki
izvira iz harmonične medsebojne prepletenosti devetih interakcijskih značilnosti. Kako
učitelji opravljajo svoje delo in si pri tem oblikujejo pedagoško avtoriteto, izhaja prav iz
prepletenosti interakcijskih značilnosti. E. Harjunen (2010) pedagoško avtoriteto vidi kot
pojem kakovosti. Poleg interakcij, ki so naš predmet nadaljnjega raziskovanja, E. Harjunen
(prav tam) izpostavlja še druge dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje pedagoške avtoritete in s
tem na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Omenja naslednje dejavnike: osebnostne
lastnosti učitelja, realizacija učiteljevih kompetenc, učiteljev profesionalni razvoj, načini
vodenja razreda, sodelovanje s starši.
Drugi za naše raziskovanje pomemben pogled na interakcije ponuja Bronfenbrennerjev
bioekološki model razvoja (ekološka sistemska teorija). Bronfenbrenner (1994) vidi proces
človekovega razvoja kot interakcijo med posameznikom in njegovim okoljem. Njegov model
daje velik pomen interakcijam. Pravi, da se človekovi biološki potenciali lahko razvijejo le s
pomočjo socialnih vplivov in okolja. Specifične smernice razvoja posameznika so rezultat
vplivanja vrste okoljskih sistemov, ki vplivajo na vsakega posameznika, ki je umeščen v te
sisteme. Ti sistemi se med seboj prepletajo in vplivajo na človekov razvoj. Njegov model je
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najpogosteje prikazan s koncentričnimi krogi. V središču je posameznik. Prvi koncentrični
krog, ki obdaja posameznika in v največji meri vpliva nanj, je mikrosistem.
Mikrosistem se sestoji iz ljudi in institucij, ki so posamezniku najbližji in nanj lahko
vsakodnevno vplivajo. To so predvsem družina, vrstniki, soseska, šola. Med temi
mikrosistemi se razvijajo odnosi, ki se imenujejo mezosistemi. Naslednji bolj oddaljeni krog,
z manjšim vplivom na posameznika, predstavlja ekosistem. To je vpliv družbene kulture, ki
ga sestavljajo kulture in subkulture, zgodovina s spremembami, politična prepričanja,
gospodarstvo, duhovne vrednote, družbene institucije. Ekosistem ima bolj posreden vpliv na
posameznika. Mikrosistem, mezosistem in ekosistem skupaj obstajajo znotraj makrosistema,
kar sestavljajo splošni kulturni vzorci, prepričanja, vrednote, ki prav tako vplivajo na
posameznika. Zadnji, najbolj oddaljeni krog od posameznika, je zunanji krog ali kronosistem.
To je časovna in zgodovinska dimenzija, ki jo predstavljajo globalne spremembe (npr. selitve,
socialni nemiri, vojne …).
Že pogled na pestrost omenjenih sistemov, predvsem pa razumevanje vplivanja vsakega od
teh sistemov kaže, koliko kompleksnih ekoloških vplivov deluje na posameznika, tudi na
učence. Ker je Brenfenberner zagovornik, da je človek s svojimi biološkimi preddispozicijami
zaradi vplivanja okolja oblikovalec lastnega razvoja, je ekološko teorijo razvoja pozneje
preimenoval v biološko teorijo. Izhajajoč iz pomembnega direktnega največjega vplivanja
mikrosistema je Bronnfernbrener (1994) pomembno vlogo namenil domu, družini, materi in
očetu. S tem, ko Bronfennbrenerjeva teorija podpira vključevanje družin v izobraževanje,
vpliva tudi na razvoj človeka.
V nadaljevanju bomo govorili o tem, kako se je spremenila vloga učitelja v šoli za 21.
stoletje, o interakcijah med učitelji in učenci in med starši in učitelji ter o participaciji učencev
in staršev ter o interakcijah, ki vodijo k aktivnemu učenju, s katerim učenci pridobijo trajno
znanje, kar je tudi pokazatelj kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa in kakovostne
interakcije med udeleženci.
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2.2 VLOGA UČITELJA IN INTERAKCIJA MED UČITELJEM IN UČENCI

Ko razmišljamo o kakovostni interakciji med učiteljem in učenci, želimo poudariti ključno
vlogo, ki jo ima pri tem učitelj. Kakovostno interakcijo z učenci lahko vzpostavi učitelj, ki ga
razumemo kot profesionalca, ki se zaveda pomena svoje ključne vloge pri tem, da nenehno
stremi k aktivni izgradnji kakovostne interakcije z učenci. S kakovostno interakcijo naj bi
učitelj učence privedel do aktivnega učenja. Kadar je interakcija kakovostna, so učiteljeva
pričakovanja usklajena z učenčevo stopnjo razvoja. V razredni skupnosti, ki temelji na
kakovostni interakciji med učenci in učitelji, je učitelj občutljiv na potrebe vsakega otroka.
Prav tako učitelj organizira dejavnosti, pri katerih imajo učenci možnost sprejemati odločitve,
dajati pobude, voditi ter zagotoviti avtonomijo in tudi preizkusiti svojo samozadostnost.
Učitelj, ki se zaveda pomena kakovostne interakcije med njim in učenci, pospešuje
enakovredne interakcije med učenci. Učitelj spodbuja vsakega učenca, da primerno izrazi
svoje mnenje in sodeluje pri sprejemanju odločitev. S tem podpira in spodbuja njihov socialni
razvoj, izgrajuje medsebojno razumevanje, občutek pripadnosti skupnosti in vzajemno
podporo, kar zagotavlja občutek varnosti in zaupanja. To pomeni spodbudno učno okolje, ki
je pomemben korak za aktivno učenje. Takšen dober učitelj je pripravljen na nenehno iskanje
izboljšav svojega dela, izgradnjo še kakovostnejših odnosov z učenci. To mu omogoča
izvajanje samorefleksije, ki je ena od pomembnih oblik samoevalvacije. Iskanje odgovorov na
vprašanja o lastnem delu učitelju zagotavlja strokovno rast, osebnostno spreminjanje in stalno
profesionalno rast. Povezavo med osebnostnimi lastnostmi učitelja in strokovno rastjo
oziroma profesionalnim razvojem učitelja je omenjal že Gogala (po Kroflič, 2000) v zgodnjih
tridesetih letih dvajsetega stoletja. V svojih besedilih je obravnaval pomen učiteljevih
osebnostnih lastnosti, ki naj bi bile nekakšen pogoj duševne in duhovne moči vzgojitelja (torej
notranje avtoritete):
 zakoreninjenost osebe v neki kulturni panogi, pa naj bo to umetnost, etika, socialnost,
gospodarstvo, politika ali religija;
 osebnost mora biti usmerjena v 'idealni svet duhovnosti', t. j. v znanost, svet lepote in
umetnosti, v svet etičnih in moralnih vrednot, v gospodarstvo in politiko ter v
religiozni in transcendentni svet;
 pri vsakem doživljaju in dejanju spremlja osnovno vprašanje: ali je moje doživljanje in
dejanje tudi pravilno ali ni? Tak subjekt živi v stalnem nadzoru svojega delovanja …
… ta nadzor je notranji in docela avtonomen …« (prav tam) in bi mu danes rekli
samorefleksija;
 duševna enotnost in harmoničnost, ki od osebe zahteva, da vsa svoja spoznanja in
nova doživetja duševno asimilira, t. j. vzpostavi v smiselno zvezo s prejšnjim
znanjem;
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 zunanja mirnost, urejenost, gotovost in stalnost, prav posebno se pokaže, ali je sam
toliko močna osebnost, da zna prevladati tudi lastno sebičnost in samoljubje;
 taki osebi nehote in popolnoma zaupamo in ji torej dodelimo status avtoritete.
Gogala (prav tam) meni, da mora učitelj poskrbeti za svojo kulturno in strokovno rast. Na tem
lahko učitelj zgradi svojo močno osebnost in temelje za vzpostavitev osebne avtoritete.
Rečemo lahko, da se je Gogala tako dotaknil pomena profesionalnega razvoja učitelja za
vzpostavitev osebne avtoritete. Z vprašanjem, ali je moje doživljanje in dejanje tudi pravilno
ali ni, ki si ga mora postavljati učitelj, Gogala izpostavi enega temeljev učiteljeve kompetence
– samorefleksije, iz katere danes izhaja samoevalvacija. Prav samoevalvacija naj bi vplivala
na učiteljevo kulturno in strokovno rast. Neprestana kritična presoja lastnih dejanj in iskanje
novih poti izboljšav, torej samorefleksija učitelja, lahko pripomore k spreminjanju učitelja in
k napredovanju na njegovi profesionalni poti.
Ko se sprašujemo o tem, kakšen je dober učitelj, moramo iskati odgovore tudi pri učencih,
torej s perspektive od spodaj navzgor. M. Vidmar - Kurent 2004 (po M. Slokar Čevdek, 2013)
v svoji raziskavi lastnosti dobrega učitelja opredeli s pomočjo odgovorov dijakov: je tisti
učitelj, ki se z učenci veliko pogovarja, se zna spustiti tudi na njihovo raven, je sproščen, v
pouk vnaša raznolikost, humor, se trudi biti zabaven … Dijaki so kot najpomembnejšo
značilnost dobrega učitelja izpostavili prav smisel za humor. Ker iščemo povezave med
kakovostjo interakcij in osebnostnimi lastnostmi učitelja, moramo navesti M. Bratanič (1991),
ki poudarja, da je kakovost učiteljevega odnosa z učenci odvisna od osebnosti učitelja. Prav
učitelj naj bi s svojimi osebnostnimi lastnostmi vplival tudi na to, da učenec manj stresno
doživlja šolo. M. Pšunder, A. Milivojevič in Krajnčič (2009), J. Črčinovič – Rozman (1999),
Vidmar Kurent (2004), (po M. Slokar Čevdek, 2013) naštevajo naslednje osebnostne lastnosti
dobrega učitelja:














zmožnost poslušanja,
osebna zrelost in stabilnost,
empatičnost, zmožnost vživljanja v druge,
zahtevnost,
doslednost,
ekstravertiranost, odprtost,
samozaupanje in pozitivna samopodoba,
prožnost ter pripravljenost prilagajanja novim spremembam,
sprejemanje učenca takšnega, kot je,
brezpogojna naklonjenost in zaupanje učencem,
iskren interes in zavzetost za delo,
poznavanje sposobnosti učencev,
sposobnost ustvarjanja pozornosti učencev in sposobnost motivirati učence.
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Če ponovno pogledamo, kakšne so osebnostne lastnosti dobrega učitelja na podlagi
ugotovitev raziskovalcev, lahko rečemo, da le učitelji z naštetimi osebnostnimi lastnostmi
lahko izgrajujejo kakovostno interakcijo z učenci. Dober učitelj se tudi zaveda pomena svoje
vloge v interakciji z učenci, ki vpliva na razvoj socialnih spretnosti učencev. Brez socialnih
spretnosti otroci ne morejo učinkovito delovati v medosebnih odnosih, se spopadati z
življenjskimi zahtevami in prispevati k razvoju družbe, ko odrastejo. Brez uspešnega
sodelovanja z vrstniki in odraslimi posamezniki ne morejo razviti niti lastnih razvojnih
potencialov. Pri razvoju socialnih spretnosti je zelo pomembna vloga vzgojitelja-učitelja z
dveh vidikov: vzgojitelj kot objekt identifikacije in njegov slog vodenja (Kroflič, 1999),
vzgojitelj – učitelj daje zgled učencem s spoštljivim odnosom, upoštevanjem njihovih
razvojnih značilnosti, pogostimi pozitivnimi interakcijami, odzivanjem na njihove pobude ter
s spodbujanjem prijetne in prijazne komunikacije in vedenja. Kot najučinkovitejša oblika
moralnega vzgajanja učencem omogoča, da najbolj naravno pridobivajo raznolike in
kakovostne socialne izkušnje. Spremenjena vloga učitelja, s katero želimo doseči globalne
cilje sodobne družbe, zahteva drugače usposobljenega učitelja, ki bo v oddelku in šoli
sposoben uresničevati kakovostnejšo interakcijo. Na to opozarjajo tudi v sklepih razprav
Sveta Evropske unije, zasledimo pa jih tudi v naših kurikularnih dokumentih. Poudarjajo
pomen različnih dejavnosti, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči, in ne le pomen
načrtovanih dejavnosti. Po drugi strani pa so vlogo učitelja raziskovalci (C. Peklaj, C.
Razdevšek Pučko, P. Javrh, 2008) opredelili s kompetencami, ki jih potrebujejo učitelji v
današnji družbi 21. stoletja. Ko C. Peklaj (prav tam) izpostavlja definicijo kompetenc, navaja
Rychena in Salganika (2003), ki menita, da kompetence lahko opredelimo kot sposobnost
doseganja kompleksnih zahtev v določenem kontekstu s pomočjo mobilizacije tako
kognitivnih kot tudi nekognitivnih vidikov delovanja. Avtorica sicer poudarja, da so
pomembne kognitivne sposobnosti (reševanje problemov, analitično in kritično mišljenje,
odločanje, divergentno mišljenje, spretnosti odločanja in seveda nujna zadostna količina
znanja, vezanega na določeno področje), vendar poudarja, da ne smemo pozabiti na
motivacijske in čustvene vidike, ki predstavljajo nekognitivni vidik delovanja.
O ključnih učiteljevih kompetencah so razmišljali tudi v okviru projekta Partnerstvo fakultet
in šol na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V dialogu z učitelji, ravnatelji in
izobraževalci učiteljev so izdelali seznam 39 kompetenc, ki se nanašajo na pet področij
učiteljskih kompetenc (po C. Pekljaj in drugi, 2008):
1. učinkovito poučevanje,
2. vseživljenjsko učenje,
3. vodenje in komunikacija,
4. preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev,
5. širše profesionalne kompetence.
Tudi ekspertna skupina pri Evropski komisiji je na podlagi prispevkov posameznih držav
sestavila seznam kompetenc, ki jih potrebujejo učitelji v današnji družbi. Seznam je razdeljen
na pet skupin (Razdevšek Pučko, 2004):
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 usposobljenost za nove načine dela v razredu: uporaba ustreznih pristopov glede na
socialno, kulturno in etično različnost učencev; organiziranje optimalnega in
spodbudnega učnega okolja z namenom olajšati in spodbuditi proces učenja; timsko
delo z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci;
 usposobljenost za nove naloge zunaj razreda: razvijanje šolskega kurikuluma (v
decentraliziranih sistemih), organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela;
sodelovanje s starši in z drugimi socialnimi partnerji;
 usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih: razvijanje
usposobljenosti za vseživljenjsko učenje v družbi znanja;
 razvijanje lastne profesionalnosti: raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje
problemov; odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu
vseživljenjskega učenja;
 uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije: uporaba le-te v formalnih učnih
situacijah in pri drugem strokovnem delu.
P. Javrh (2006) navaja naslednje ključne kompetence sodobnega evropskega učitelja:
 sposobnost delati z drugimi,
 sposobnost delati z znanjem, tehnologijo in informacijami,
 sposobnost delati z družbo in v družbi,
 socialno vključevati in razvijati potenciale vsakega učenca,
 poznavanje človekovega razvoja,
 ima samozaupanje v stikih z drugimi,
 dela na načine, ki povečuje sodelovalno inteligenco učencev,
 učence podpira, da se razvijajo v sodelujoče člane družbe,
 sodeluje s kolegi in s tem promovira lastno učenje in delo,
 sposoben je delati z različnimi vrstami znanja,
 da oblikuje in vodi učno okolje,
 pozna IKT (izobraževalno tehnologijo) in jo učinkovito vključuje v učenje in
poučevanje,
 zna izbrati iz široke palete strategij, učenje in poučevanje prilagodi potrebam učencev,
 praktične spretnosti mu omogočajo, da se učenci učijo iz lastnih izkušenj,
 zna ohraniti intelektualno svobodo pri podajanju,
 dobro pozna svoj predmet, v učenju vidi vseživljenjsko potovanje,
 učence pripravlja na globalno odgovornost in vlogo državljanov EU,
 spodbuja spoštovanje kultur in razumevanje med njimi, pospešuje mobilnost in
sodelovanje v EU,
 išče ravnotežje med spoštovanjem in zavestjo raznolikosti kultur učencev ter skupnimi
vrednotami,
 sposoben je učinkovito delati z lokalno skupnostjo in drugimi,
 prispeva k sistemom za zagotavljanje kakovosti,
 razume dejavnike socialne kohezije in izključevanja.
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Novo dimenzijo v razmišljanju o kompetencah da C. Peklaj (2008), saj poudarja, da se
kompetenc lahko naučimo. Prav tako jih lahko poučujemo in uporabljamo v različnih
kontekstih. Kot pravi, so kompetence kompleksni akcijski sistemi. Meni, da obstoj neke
kompetence lahko ugotovimo iz dejavnosti in vedenja v različnih časih ter okoljih. Pri tem je
treba upoštevati, da imeti razvito neko kompetenco ne pomeni posedovati samo potenciala,
temveč je treba kompetenco tudi udejanjiti v različnih situacijah. Tem mislim moramo nujno
dodati razmišljanje C. Razdevšek Pučko (2004), ki pravi, da niso dovolj le kompetence.
Bodočega učitelja je treba motivirati za nadaljnji profesionalni razvoj v vsej učiteljski karieri.
To pomeni, da razvijanje kompetenc učitelja ni nekaj, kar učitelj doseže za vselej. Razvoj
ključnih kompetenc učitelja se na tej točki povezuje z vseživljenjskim učenjem in
profesionalnim razvojem.
S perspektive interakcij med učiteljem in učenci in spreminjanja ter zagotavljanja kakovosti
imajo pomembno vlogo osebnostne lastnosti dobrega učitelja. Vendar to ni dovolj. Za
dobrega učitelja je značilno aktivno in nenehno razvijanje lastnih kompetenc. Med njimi
izpostavljamo profesionalni razvoj in nujnost vseživljenjskega učenja. Profesionalni razvoj in
napredek učitelj lahko doseže s samoevalvacijo v obliki samorefleksij, ki mu omogočajo
kritično presojo lastnega dela. Ko učitelj stremi za izboljšavami lastnega dela in analizira tudi
lastno interakcijo z učenci, osebnostno in strokovno raste. Z zavedanjem o nujnem nenehnem
spreminjanju in učenju učitelj napreduje na svoji profesionalni poti. Samo dober samokritičen
učitelj lahko okrog sebe ustvarja okolje, v katerem prevladujeta medsebojno zaupanje in
varnost. To pa sta pomembna dejavnika za spodbujanje aktivnega učenja učencev. Učitelji
postajajo organizatorji in usmerjevalci učnih izkušenj, spodbujajo iskanje rešitev pri učencih
in s svojimi odzivi modelirajo kakovostne in raznolike socialne izkušnje, v katerih spodbujajo
aktivno sodelovanje učencev. Rečemo lahko, da strokovna rast in osebnostni napredek
ponujata izboljšave tudi v interakciji učitelja z učenci, kar vpliva na kakovost aktivnega
učenja. Ponovna samoevalvacija odpira novi krog izboljšav v profesionalnem razvoju, kar pa
spet vpliva na kakovostnejši proces aktivnega učenja. Tako je krog nenehnih izboljšav v smeri
kakovosti in zagotavljanja kakovosti interakcij s samoevalvacijo sklenjen in deluje
neprekinjeno.
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2.3 PARTICIPACIJA UČENCEV KOT DEJAVNIK INTERAKCIJE
Ker si želimo kakovostno šolo, ki bo ustvarila samostojne odgovorne posameznike za družbo
21. stoletja, v kateri bodo učitelji razvijali svoje kompetence in aktivno skrbeli za svoj
profesionalni razvoj, v kateri bo aktivna vloga učence spodbujala k učenju in
grajenju lastnega znanja ter prevzemanju odgovornosti, v kateri bo sodelovanje med učenci,
učitelji in starši gradilo interakcijo, ki bo vplivala na rast in razvoj otrok ter ustvarjala učečo
se skupnost, moramo izpostaviti participacijo učencev in njeno nujnost pri zagotavljanju
kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. S spremenjeno vlogo učitelja, ki iz svoje
centralne vloge kot podajalca znanja prevzame vlogo svetovalca, sogovornika, koordinatorja,
se je spremenila tudi interakcija z učenci. Ključno je, da v takšni interakciji učitelj vstopa s
starši in z učenci v enakopravne partnerske odnose. Takšna interakcija pomeni začetek in
možnost za participacijo učencev in staršev.
V pojmovnem slovarju izobraževanja za demokratično družbo25 participacija pomeni
zavzemanje za to, da ima lahko vsak posameznik svoje mesto v družbi in prispeva k njenemu
razvoju na kateri koli ravni. Participacija je osnovna prvina demokratične stabilnosti, ki
omogoča sodelovanje posameznikov pri javnem odločanju, kar je ena od temeljnih
človekovih pravic. Participacija je temeljna značilnost izobraževanja za demokratično
državljanstvo. V življenju skupnosti je na vseh ravneh odvisna od volje in zmožnosti za
dialog drugih z drugimi in prav tako tudi med skupnostmi, med posamezniki in med
ustanovami. Bolj kot s teoretičnim znanjem se participacije naučimo s konkretno udeležbo.
Izobraževanje za demokratično državljanstvo torej vključuje ponujanje priložnosti za
participacijo in razvijanje spretnosti ter odpravljanje ovir pri njenem udejanjanju.
Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je obravnavana
participacija izpostavljena v načelu oblikovanja zavesti o zavedanju lastne identitete in o
aktivnem vključevanju v oblikovanje dediščinskih skupnosti. Kot je zapisano, morajo učenci
razviti zavedanje identitete v osebnostnih, nacionalnih in kulturnih razsežnostih ter zavedanje
položaja v lastnem lokalnem okolju. Principi, ki vodijo k oblikovanju zavedanja, so tudi
principi za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Skladno z zavedanjem identitete morajo
učenci razviti sposobnost aktivne participacije v svojem okolju, prevzemanje odgovornosti,
medgeneracijskega učenja in sodelovanja. Povezovanje vrednot lokalnega okolja in učnih
ciljev šole mora postati del procesa oblikovanja in delovanja dediščinskih skupnosti.
Tako kot je predvideno v Beli knjigi, tudi Hart (po S. Rutar, 2013) poudarja, da je
razumevanje participacije in zaupanje v svojo kompetentnost za participacijo mogoče
pridobiti skozi prakso. To pomeni, da morajo strokovni delavci na ravni šole, v kateri se
25
O’Shea, K. (2001–2004). POJMOVNI SLOVAR IZOBRA@EVANJA ZA DEMOKRATI^NO DR@AVLJANSTVO; http://www.mizs.
gov.si/fileadmin/mizs.gov. si/pageuploads/podrocje/mednarodno/solstvo/pdf/pojmovni_slovar_izobrazevanja_za_demokr.pdf. (14. 11.
2015).
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izvaja izobraževanje, ustvarjati čim več možnosti za participacijo učencev, s katero bi
pridobivali izkušnje, da bodo postali odgovorni in zmožni demokratične participacije. Kot
pravi S. Rutar (prav tam), ki navaja Harta, naj bi bili otroci vključeni v smiselne projekte
skupaj z odraslimi, saj je nerealistično pričakovati, da bodo otroci kar nenadoma pri
šestnajstih, osemnajstih brez predhodnega izpostavljanja tem veščinam in odgovornostim
postali odgovorni in participativni. Načelu participacije učencev sledijo tudi v programu
Korak za korakom, kjer osnovnošolski program predvideva, da bodo otroci v razredu prevzeli
številne in različne vloge. Ravno preko teh različnih vlog dosežejo postavljene cilje.
Participacija učencev je tako vpeta v koncept in prakso (Walsh Burke, 1997).
 Mišljenje učencev se bo odražalo na njihovih dejanjih in na povezovanju novega in
prejšnjega znanja.
 Kot reševalci problemov bodo učenci ustvarjali alternativne rešitve ovir, s katerimi se
bodo srečali, in obravnavali probleme kot priložnosti za odkritje.
 Kot posnemovalci bodo razvili sposobnosti in orodja za sporočanje svojih opazovanj
in idej.
 Kot poslušalci se bodo učenci naučili popolnoma osredotočiti pozornost in postati
aktivni, empatični poslušalci za občinstvo.
 Kot sogovorniki bodo formulirali in izražali svoje ideje in mnenja.
 Kot organizatorji bodo načrtovali svoje učenje in bodo odgovorni za svoje odločitve.
 Kot partnerji se bodo naučili sodelovati in bodo začeli sprejemati stališča drugih.
 Kot prijatelji se bodo naučili zaupati in skrbeti za druge ter ugotovili, da so tudi sami
odvisni od tega.
Učitelj od učenca pričakuje različne vloge. Svoja pričakovanja podaja mnogovrstno.
Predvsem ustvari okolje, ki v razredu poskrbi za priložnosti, da učenci lahko prevzamejo
določene vloge, medtem ko se učijo. Učitelj tako zagotovi participacijo. Vsako
sodelovanje učencev pri določenem projektu še ne pomeni participacije. Hart (po S. Rutar,
2013) opozarja, da se participacija otrok v praksi začenja šele: ko otroci razumejo namene
projekta; ko vedo, kdo je odločal glede njihove vključenosti v projekt in zakaj; ko imajo
otroci smiselno vlogo v projektu, se vanj vključujejo in nimajo le dekorativne vloge,
takrat sami svojo vlogo v njem razumejo.
Avtorji razmejuje še naslednje višje stopnje participacije.
 Druga stopnja vsebuje posvetovanje z otroki glede projekta, ki ga razvijajo in vodijo
odrasli.
 Naslednja stopnja predstavlja akcije, za katere se odločajo odrasli, vendar slednji to
počnejo skupaj z otroki.
 Še višjo stopnjo predstavlja dejavnost, projekt, ki ga spodbudi in vodi otrok.
 Najvišja stopnja je akcija, projekt, ki ga spodbudi otrok, v katerem se otroci in odrasli
odločajo skupaj.

55

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

Najvišjo stopnjo participacije učencev lahko dosežemo, kadar je idejni vodja, realizator in
usmerjevalec učenec. Skupaj z odraslimi učenci realizirajo svoje pobude, ki jih sami še ne bi
mogli realizirati.
Hart ob stopnjah participacije pravi, da odrasli participacijo lahko ali pogosto napačno
razumejo. Opozori na manipulacijo, dekoracijo in tokenizem. Kadar so učenci vključeni v
problem ali projekt, ki ga pravzaprav ne razumejo ali ne dobijo povratne informacije o
vprašanju, govori o manipulaciji. Pogosto so otroci na dogodku prisotni le za popestritev ali
reklamo, kar pomeni, da so dekorativni. Na stopnji tokenizma se otrokom da možnost glasu,
vendar imajo le malo možnosti izbire glede vsebine in nimajo priložnosti za oblikovanje
lastnih mnenj.
Te stopnje so ustrezale tradicionalnim oblikam dela z mladimi, učitelji so se tovrstnih oblik
posluževali v preteklosti. Sodobni koncepti vzgoje, ki izhajajo iz že mnogokrat poudarjenih
izhodišč šole za 21. stoletje, pa temeljijo na stopnjah participacije. Poleg Hartove stopnje
participacije sodobni principi sledijo Shierjevi lestvici (po S. Rutar, 2013):
1.
2.
3.
4.
5.

otroke se posluša,
otroci so spodbujeni k izražanju svojih pogledov,
pogledi otrok so upoštevani,
otroci so vključeni v procese odločanja,
otroci delijo moč in odgovornost za odločitve.

Participacija učencev, ki sledi omenjeni lestvici, zagotavlja okolje, ki je otroku prijazno, je
varno, vredno zaupanja, učence se posluša, spodbuja se jih k izražanju mnenja, učence se
spodbuja, da izrazijo svoje predloge in skupaj z drugimi pretehtajo možnosti ter skupaj
sprejmejo odločitve, na koncu svoje odločitve in uspeh izbranih odločitev ovrednotijo in
komentirajo. Ob koncu si učenci delijo uspeh ali neuspeh. Tako učenci s skupnim
vrednotenjem sprejmejo odgovornost. Če pogledamo omenjene Hartove stopnje, naš projekt
ustreza tretji stopnji participacije, saj je bil idejno predlagan s strani odraslih, vendar so otroci
in odrasli skupaj sprejemali odločitve o dejavnostih, izražali so svoje mnenje, se posvetovali
in skupaj odločali. Na Shierjevi lestvici smo zagotovili vseh pet stopenj. Učenci so v projektu
o dejavnostih podali svoje mnenje, na srečanjih so bili spodbujeni, da povedo svoje mnenje,
njihove ideje, predlogi in menja so bili upoštevani. Skupaj z odraslimi so sprejeli odločitve o
izvajanju in izvedenih dejavnostih. Ob koncu projekta je bila izvedena skupna evalvacija, v
kateri so tudi učenci jasno ovrednotili svoj prispevek k uspešni izvedbi projekta in podali
predloge za nadaljevanje. Tako so prevzeli svoj del odgovornosti.
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2.4 SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI
Če želimo ustvariti kakovostne odnose med vsemi udeleženci vzgojno izobraževalnega
procesa, je poleg sodelovanja med učenci in učitelji pomemben tudi odnos med starši in šolo.
Vsak dober odnos pomeni temelje za dobro sodelovanje. V dobri šoli, v kateri se vsi
udeleženci: starši, učitelji in učenci dobro počutijo, jo soustvarjajo in spreminjajo, se tudi
zavedajo svoje odgovorne vloge. Učitelj to lahko doseže z vključevanjem družine v vzgojnoizobraževalni proces, kar pomeni, da ustvarja raznolike priložnosti za vključevanje v otrokova
razvoj in učenje, uporablja vire družinske kulture z namenom obogatitve pouka in ustvarjanje
učnih izkušenj, ustvarja priložnosti za izmenjavo informacij z družinami in komuniciranje z
njimi, družine vabi v oddelek in išče poti vključevanja vseh družin, vključuje starše v skupno
sprejemanje odločitev o otrokovem učenju in razvoju ter življenju v oddelku. S podpiranjem
učinkovite interakcije med družinami in šolo učitelj prepoznava in podpira skupno
odgovornost in interes za vzgojo in izobraževanje učencev.
V preteklosti niso razmišljali o pomenu vključenosti staršev v procese vzgoje in
izobraževanja. V stari, klasični šoli je o organizaciji in delu šole odločala šolska oblast, ki je
starše le seznanjala s sklepi. V klasični stari šoli so bili starši skoraj brez pravic. O prvih
pobudah k večji odprtosti šol, ki bi bile po meri otrokovih potreb, interesov in sposobnosti, je
v dvajsetih letih 20. stoletja pisal Dewey (2012). Dewey (prav tam) pravi: »To kar si najboljši
starš želi za svojega otroka, si mora družba želeti glede vseh svojih otrok. Vsak drugačen
ideal je za naše šole ozek in odbijajoč in z njegovim udejanjanjem bi uničili našo
demokracijo. Le če je družba zavezana polni rasti vseh posameznikov, ki jo sestavljajo, je
sploh lahko zvesta sama sebi. Novo edukacijo je treba razumeti v luči širših družbenih
sprememb.« Tako kot je v Deweyevi idealni šoli, je tudi v sodobni šoli 21. stoletja en od
ključnih dejavnikov za uspešno izobraževanje učenca sodelovanje staršev in šole. V svojem
pedagoškem prepričanju je verjel, da bi se morala šola – v smislu poenostavljenega
družbenega življenja – postopno razvijati iz življenja doma ter da bi se morala vključiti v
dejavnosti, s katerimi se je otrok tam že seznanil. Dawey je s povezovanjem in pogojevanjem
nadaljevanja edukacije v šoli na podlagi izhodišč iz družine nakazal nujnost sodelovanja med
domom in šolo. Pomembno vlogo družini, očetu in materi je v svoji teoriji namenil tudi
Bronnfernbrener (1994). A.Velkavrh (2008) ugotavlja, da tudi Lernerjeva teorija družinskih
sistemov podpira Bronferbrennerjevo teorijo. Kot pravi avtorica, naj bi bila družina
dinamičen sistem, v katerem je otrok tisti, ki se spreminja, poleg tega pa odnos otrok-družina
obojestransko vpliva na interakcijo z drugimi sistemi, kot so šola in vrstniki. Dodaja, da je
danes šola tudi vedno bolj orientirana v razvoj individualnih potencialov učenca, učitelj
potrebuje vedno več informacij o učencu. Meni, da pri tem učitelju lahko pomagajo prav
starši. S prepoznavanjem vloge družine in domačega učnega okolja kot otrokovega
primarnega učnega in socialnega okolja učitelj gradi povezave med šolo in družino ter tako
spodbuja dvosmerno komunikacijo.
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Sodelovanje med domom in šolo določa tudi Zakon o osnovni šoli.26 O sodelovanju s starši
pravi: »Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojnoizobraževalnega in drugega dela skladno s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebina
in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske
svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, dejavnosti, s katerimi se šola
vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike
sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z
visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi
posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge
naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.« Na podlagi zakona naj bi šole v
svoje letne delovne načrte vključile oblike sodelovanja s starši. Oblika sodelovanja med starši
in šolo je predlagana tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (Krek,
Metljak 2011). Med načeli in cilji nadaljnjega razvoja osnovne šole je kot 5. navedeno načelo
sodelovanja strokovnih delavcev s strani šole s starši: »Za doseganje optimalnega razvoja
učencev je nujno sodelovanje strokovnih delavcev šole s starši učencev. S starši je treba
doseči soglasje o temeljnih ciljih vzgojno-izobraževalnega dela in dogovor, da si bodo za
dosego teh ciljev prizadevali vsi. Učitelji staršem sproti posredujejo povratno informacijo (na
govorilnih urah, roditeljskih sestankih) o učenčevem znanju, vedenju, odnosu do šole,
spoštovanju pravil, sodelovanju v oddelčni in šolski skupnosti ipd. Starši učiteljem sproti
posredujejo informacije, ki bi lahko vplivale na učenčevo delovanje v šoli. Učitelji in šole pri
prizadevanjih za uspešnost učenčevega dela potrebujejo podporo staršev. Pri sodelovanju
strokovnih delavcev šole in staršev je treba zagotoviti varovanje zasebnosti obojih in jasno
začrtati meje strokovnih odločitev učitelja, na katere starši nimajo pravice vplivati.«
Ugotavljamo, da so se avtorji v Beli knjigi omejili le na formalne oblike sodelovanja s starši.
Formalne oblike sodelovanja s starši so zakonsko določene. To so: svet staršev, svet šole,
roditeljski sestanki, govorilne ure, pisna sporočila staršem. Formalne oblike sodelovanja so
nujne, da starši in učitelji dobijo povratno informacijo o kakovosti šolskega dela in učenja
učenca. Novodobni modeli odprte šole in sodelovanja med šolo in domom imajo poleg
formalnih oblik izoblikovan program neformalnih oblik sodelovanja s starši. S. Čadež (2003)
našteva naslednje oblike neformalnih srečanj: dan odprtih vrat, razstave in prireditve,
projektno učno delo, delovne akcije, sodelovanje staršev pri pouku, dnevi dejavnosti,
delavnice, izleti, tekmovanja, predstavitev poklicev, hobijev, obiski na delovnem mestu,
okrogle mize, pikniki. A. Velkavrh (2008) tem neformalnim oblikam dodaja še, da starši
lahko sodelujejo pri dobrodelnih in zbiralnih akcijah, vodijo interesne dejavnosti in šoli
pomagajo pri zbiranju materialnih sredstev za pouk. M. Pšunder (1998) meni, da je namen
modela odprte šole razviti pozitiven odnos staršev do šole. Kot pravi, želijo starše v odprti
šoli usposobiti za odgovorno starševstvo na področju vzgojno-izobraževalnih potreb svojih
otrok. Odprte šole imajo seznam različnih neformalnih oblik, ki izhajajo iz potreb učiteljev in
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staršev ter združujejo starše in učitelje ter vzpostavljajo medsebojno zaupanje. Razvile so se
kot posledica večje odprtosti šole in so bolj sproščene ter aktivne oblike.
Učitelj lahko partnerstvo z družinami ustvarja tudi tako, da deluje po načelih in kazalnikih, ki
jih predlaga ISSA (International step by step asociation).27 To pomeni, da:
 redno komunicira z družinami o njihovih otrocih, njihovem učenju in razvoju, o
kurikulu in dogodkih v oddelku,
 redno komunicira z družinami, da bi čim bolje spoznal otrokovo družinsko okolje in
tako dobil globlji vpogled v otrokova močna področja, njegove interese in potrebe,
 družinam zagotavlja priložnosti za medsebojno učenje in podporo,
 zagotavlja zaupnost podatkov o otrocih in družinah,
 krepi učenje in socializacijo otrok, tako da vključuje otroke v življenje skupnosti in
člane skupnosti v življenje vrtca/šole,
 pomaga družinam pri pridobivanju informacij, virov in storitev, ki so potrebni za
spodbujanje učenja in razvoja otrok,
 uporablja vedenje o skupnostih in družinah otrok kot sestavni del kurikula in njihovih
učnih izkušenj,
 staršem in družinskim članom ponuja informacije in ideje o oblikovanju domačega
spodbudnega učnega okolja in pomaga krepiti starševske kompetence.
Ugotavljamo, da je vsem naštetim neformalnim oblikam, ki jih ponuja dobra šola, skupno, da
je med starši in učitelji mogoča neposredna možnost nudenja medsebojne pomoči in
izmenjave informacij. Govorimo lahko, da se ustvarja polje zaupanja in sodelovanja. M.
Pšunder (1998) poudarja, da le če odnos med učiteljem in starši temelji na zaupanju in
sodelovanju, kjer šola nima več prednostne naloge, lahko govorimo o partnerskem odnosu.
Partnerski odnos poudarja vzajemno sodelovanje in tudi delitev odgovornosti in napredka
učenca. Tudi A. Velkavrh (2008) poudarja, da so starši danes v šoli kot partnerji, saj je med
strokovnimi delavci in starši več zaupanja, da imajo starši vpliv na delovanje šole, saj so
pomembni dobrodošli partnerji in da s tem soustvarjajo kakovostno šolo. Kot pravi, je
starševska vpetost bistvenega pomena za uspešnost in kakovost šole. O tem, kakšen naj bi bil
odnos med starši in učiteljem, imajo starši določena pričakovanja. Coleman (po A. Velkavrh
2008) je izvedel obsežno raziskavo z naslovom Sodelovanje pri učenju, s katero je proučeval
sodelovanje staršev, učencev in učiteljev. Navaja naslednja bistvena stališča staršev:
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 v šoli želijo biti dobrodošli, da se lahko z učiteljem pogovarjajo kadarkoli in o
čemerkoli,
 učitelji spoštljivo ravnajo z njihovimi otroki,
 spoštujejo prizadevanja učitelja, ki želi spoznati njihovega otroka kot posameznika,
 spoštujejo učitelja, ki je pri učencu sposoben doseči kar največ v akademskem in
osebnostnem smislu,
 za učence želijo visoke, a tudi realne učne standarde,
 s strani učiteljev so obveščeni o standardih, ki so prilagojeni vsakemu učencu,
 zadovoljni so, če ima njihov otrok individualno pozornost,
 veseli jih, če otrok dobi dodatno razlago, da razume snov,
 želijo, da spoštljivo ravnajo z njihovimi otroki,
 ne želijo, da učitelji javno kritizirajo in izpostavljajo učence v razredu,
 oklevajo pri odstiranju problemov z učitelji, ker se bolijo, da bo to slabo za njihovega
otroka, so nezaupljivi,
 dobiti morajo občutek, da je učitelju pomemben njihov otrok, da je pomemben
otrokov napredek na socialnem, emocionalnem in kognitivnem področju in da se
njihov otrok ne izgublja v množici,
 da so učitelji do otroka pozorni,
 ne marajo poslušati splošnih učiteljevih navodil, kako naj z otrokom delajo doma,
 največkrat sami prosijo, da jim učitelj svetuje pri vzgoji otroka in pri pomoči učenja
doma.
Vloga učitelja je z gledišča staršev v tem odnosu jasno opredeljena. Pomembna je učiteljeva
profesionalna drža. Kot pravi D. Intihar in M. Kepec (2002), učiteljev odnos do staršev lahko
vpliva na sodelovanje s šolo, njihovo zaznavanje in doživljanje šole. Dodajata, da je predvsem
od razrednikov odvisno, ali se bodo starši počutili v šoli kot partnerji. Na to pa seveda
vplivajo različni dejavniki. A. Velkavrh (2008) našteva faktorje, ki vplivajo na to, kakšno je
sodelovanje med domom in šolo in sta jih izpostavila Intihar, Kepec (2002):
1. koncept vzgoje in izobraževanja,
2. šolska politika,
3. vloga družine in šole v razvoju otroka,
4. pričakovane vloge staršev in šole,
5. pristojnosti in odgovornosti šole in staršev,
6. nacionalna tradicija,
7. socialnoekonomski status šolskega okolja,
8. cilji šole,
9. strokovna usposobljenost učiteljev.
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Če izhajamo iz omenjenih faktorjev vplivanja, lahko rečemo, da je v dobri šoli
sodelovanje med starši in šolo dobro. To pomeni, da sta koncept vzgoje in izobraževanja
ter šolska politika usklajena, enotna politika je usmerjena predvsem v to, da se s starši
vzpostavlja čim bolj partnerski odnos. V dobri šoli družinski člani in šola prevzamejo
svojo vlogo in odgovornost za otrokova razvoj in učenje. V dobri šoli udeleženci skupaj in
spretno rešujejo izzive, ki jih prinašajo različni socialnoekonomski statusi okolja, v
katerem deluje šola. Cilji šole sledijo smernicam demokratične družbe, ki spodbuja
medsebojno partnerstvo in sodelovanje. Pomembna je tudi profesionalna rast učiteljev, ki
jo dosegajo z dodatnim strokovnim izobraževanjem ter tako zagotavljajo ustrezno
motivacijo in vedoželjnost in prožnost učiteljev. Pri tem je treba poudariti, da so tudi v
dobri šoli razhajanja, nesoglasja, različni pogledi staršev, učiteljev, morda nestrinjanja
celo do šolske politike. Vendar je pomembno, da se vzpostavi odnos, da so udeleženci
povabljeni k sodelovanju. Dobijo priložnost, da lahko izrazijo svoja mnenja, ki se
razlikujejo od drugih, spregovorijo o vzrokih nestrinjanja, spregovorijo o svojih različnih
pogledih. Različni pogledi in mnenja so slišani, pretehtani, možno jih je uskladiti in
poenotiti. Ponovno smo na točki komunikacije in pomembnosti gradnje odnosa na
komunikaciji. Pri tem je vloga učiteljev in drugih strokovnih delavcev zelo pomembna.
Prav strokovni delavci s svojim znanjem, profesionalnim pristopom in širino lahko
ustvarjajo ravnotežje med različnimi mnenji. Sleherni udeleženec se počuti sprejetega in
razumljenega. Tako se gradijo konstruktivni odnosi, ki temeljijo na tolerantnosti,
različnosti, vendar strpnosti in sodelovanju. Žal je sodelovanje med starši in šolo zaradi
vplivanja različnih faktorjev lahko tudi neuspešno. A. Velkavrh (2008) navaja Wrighta in
Stelinga, ki predstavljata ugotovitve, kdaj je sodelovanje med starši in učitelji neuspešno.
Ko so vprašali učitelje po vzrokih slabega sodelovanja s starši, so navedli naslednje:
 staršev šola ne zanima ali pa so preveč zaposleni,
 mame bolj skrbijo zase kot za otroke, bolj jih zanima nakupovanje kot otroci,
 starši so jezni, če jih učitelji povabijo na pogovor, starši se ne ukvarjajo z vzgojo
svojih otrok.
Starši pa so navedli naslednje vzroke za nesodelovanje s šolo:
 učitelji staršev ne želijo zraven,
 otroci ne želijo, da so starši zraven,
 nimajo časa,
 učitelji pričakujejo več, kot starši zmorejo narediti,
 ne vedo, kaj učitelji želijo, pričakujejo.
Vsi ti odgovori kažejo na trenutne zamujene priložnosti v komunikaciji med starši in učitelji.
Učitelji menijo, da staršev šola ne zanima, starši pa menijo, da učitelji ne želijo vključevanja
staršev. Če ta odgovor podrobno ponovno preberemo, ugotovimo, da odsotnost staršev učitelji
razumejo kot nezainteresiranost. Po drugi strani pa so starši dobili vtis, da si učitelji ne želijo
sodelovanja.
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Kakšna sporočila so dobili starši na srečanjih, da so šolo zapuščali s temi vtisi: so bili učitelji
distancirani, nekomunikativni, jih ni zanimalo mnenje staršev, je bila prisotna
nezainteresiranost? Odkrit pogovor, vabilo k sodelovanju in resnična želja učiteljev s pobudo
po sodelovanju s starši bi gotovo lahko popravili ta vtis in zamujeno priložnost spremenili v
izziv, kaj lahko učitelji izboljšajo. Drugo, kar sporočajo odgovori staršev, je strah. Strah, da
nečemu ne bodo kos. V tem primeru je starše strah učiteljevih pričakovanj … Tudi ta problem
je nastal zaradi neustrezne komunikacije učiteljev s starši. Vloge, cilji, pričakovanja niso bili
jasno opredeljeni. Na srečanjih z odprto komunikacijo bi starši te dileme in strahove lahko
izpostavili in jih skupaj z učiteljem razjasnili ter problem rešili. Vprašanje sodelovanja staršev
s šolo po želji ali ne želji otrok je vprašanje komunikacije, ki poteka doma: Kako so vloge
razdeljene doma? Zakaj je sodelovanje s šolo za starše in otroke pomembno? Kaj otroku s
sodelovanjem sporočajo? To so le nekatera vprašanja in dileme, s katerimi se starši pogosto
srečujejo. V ustreznem dialogu bi jih lahko razrešili. Učitelji bi pomagali staršem osvetliti
njihovo vlogo in jim pomagali razumeti pomembnost sodelovanja med domom in šolo za
razvoj otroka. Odločitev o sodelovanju tako ne bo več odločitev njihovih otrok. Pomanjkanje
časa, ki ga izpostavljajo starši, je gotovo faktor, ki odloča in dela selekcijo med dejavnostmi,
ki se jih starši bodo ali ne bodo udeležili. Samo upamo lahko in verjamemo, da bo še vedno
več tistih staršev, ki bodo v svoji bitki za čas izbrali sodelovanje in dejavnosti s šolo, ne pa
nakupovanje. Slednja ugotovitev, da se starši nič več ne ukvarjajo z vzgojo svojih otrok in da
so jezni, če jih učitelji pokličejo na pogovor, je za učitelje profesionalce lahko le spodbuda, da
pripravijo kakovosten program sodelovanja s starši, ki bo temeljil na partnerskem odnosu, v
katerem bodo staršem pomagali sprejeti njihovo pomembno vlogo in hkrati sprejeli svoj del
odgovornosti pri vzgoji in razvoju otrok. Pomemben prispevek k razumevanju faktorjev, ki
vplivajo na sodelovanje s starši, so dali tudi izsledki raziskave A. Velkavrh (2008). Avtorica
je svojo raziskavo izvedla na eni od slovenskih osnovnih šol, v kateri so k sodelovanju
povabili 295 staršev. Ugotavljali so najpogostejše vzroke, za katere starši menijo, da zavirajo
sodelovanje med šolo in starši. Najpogostejši vzrok, ki ga navaja kar 59% staršev, je
pomanjkanje časa in prezaposlenost v službi. 19% jih navaja slabe izkušnje z učitelji in da
starši ne najdejo pravega stika z učitelji. Kar 14% jih meni, da njihovo mnenje ni upoštevano.
Manj kot 10% jih navaja lastno nezainteresiranost in neuspešnost otroka. Poleg naštetih
vzrokov so starši navajali še: strah pred avtoriteto, občutek neenakosti, obveznosti v družini,
slabe lastne izkušnje s šolo v mladosti, pomanjkanje strpnosti v medsebojni komunikaciji,
časovno omejene pogovorne ure, pomanjkanje varstva za mlajše otroke, lasten odpor do šole,
beg od problemov, nezadovoljstvo z učitelji, pri katerih kljub pogosti komunikaciji ne pride
do sprememb. Ko so starši navajali svoje želje glede sodelovanja s šolo, jih je največ izrazilo
željo po stikih preko medmrežja, e-pošte, spletnih strani, telefona, 5% jih želi imeti več
komunikacije in aktivnejšo vlogo na roditeljskih sestankih, želijo si več vpogleda v pouk in
predstavitev, več srečanj ob praznikih, skupnih izletov, več neformalnih srečanj in druženj,
tematskih dni in dni odprtih vrat. Sodelovati želijo pri projektih, predstavljati svoj poklic,
hobi, spremljati otroke na dejavnostih, izletih, voditi interesno dejavnost. Raziskava je
potrdila, da si starši želijo in podpirajo sodelovanje s šolo.
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Ugotovitve A. Velkavrh (prav tam) nas opozarjajo na pasti, v katerih se lahko znajdejo učitelji
in starši v medsebojnem sodelovanju. Hkrati pa lahko prav predlogi staršev predstavljajo prve
iztočnice za korake, ki jih lahko naredijo učitelji na poti do boljšega sodelovanja s starši.
Odkrit pogovor, komunikacija in povabilo učiteljev staršem po sodelovanju bodo na skupnem
srečanju razširili in poglobili razumevanje in usklajevanje vrednot doma in šole. Kot je že
davno na začetku 20. stoletja izpostavil Dawey (2012), šola ni le kraj za pridobivanje
informacij, učenje lekcij ali oblikovanje navad. Verjame namreč v uspešnost osnovnega
vidika šole, ki je oblika skupnega življenja. Učiteljeva dovzetnost in odzivnost do družin se
odraža v upoštevanju in vrednotenju vseh mogočih načinov, kako lahko družine prispevajo k
učenju svojih otrok in življenju učeče se skupnosti. Otrokove dejavnosti učitelji skupaj s starši
spodbujajo in upravljajo preko življenja v skupnosti. Za te dejavnosti Dewey meni, da so
vrednote, ki se bodo pokazale šele nekje v oddaljeni prihodnosti. Morda pa se Deweyeva
oddaljena prihodnost odvija danes kot naša sedanjost? Njegove besede o šoli za 21. stoletje
odzvanjajo zelo podobno. Poslanstvo šole 21. stoletja je namreč to, da razvije posameznikove
potenciale in kompetence. Učiteljeva vloga je tako pomembna pri oblikovanju spoštljive in
podporne interakcije med vsemi odraslimi, ki so vpleteni v življenje otrok. Prav tako je
njegova (učiteljeva) naloga, da spodbuja učinkovito komunikacijo med družino, šolo in širšo
skupnostjo. Interakcija, ki podpira medsebojno prepoznavanje interesov in upoštevanje
različnih mnenj vsakogar in odgovornosti do izobraževanja in prihodnosti otrok, podpira tudi
družbeno kohezijo. Ali pa, kot pravi (ISSA, 2009), interakcije, ki omogočajo aktivno
sodelovanje vseh udeležencev, otrokom zagotavljajo razvoj v samozavestne posameznike, ki
bodo v prihodnosti pomembni predstavniki družbe.

63

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

2.5 O PARTICIPACIJI STARŠEV KOT DEJAVNIKU INTERAKCIJE
Z vzpostavitvijo participativnega odnosa med starši in vzgojitelji v vrtcih je narejen prvi in
pomemben korak, ki lahko pomeni nadaljevanje izgradnje odnosa, ki temelji na participaciji v
osnovni šoli. Z aktivnim sodelovanjem vsi udeleženci prevzamejo pravice, dolžnosti in
odgovornost, kar pomeni večjo možnost za uspešnost vpeljave sprememb in njihov vpliv na
kakovost interakcij med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.
Aktivno soustvarjanje vseh udeleženih v vzgojno-izobraževalnem procesu, ko imajo vsi
enakovredno vlogo, prinaša boljše rezultate. To potrjujejo Andreson in Gehart, 2007,
Armstrong in Piner, 2008, Čačinovič Vogrinčič, 2008, 2012, Epstein in Sanders, 2000, Leitl
Orton, 1997 (po Terčon, 2014). Enakovredno vlogo zagotavlja sodelovanje, ki temelji na
partnerskem odnosu med otrokom, starši in institucijo. Armstrong Piner, 2008, Epstein in
Sanders, 2000 (po Terčon, 2014) pravijo, da naj bi takšno partnerstvo temeljilo na medsebojni
komunikaciji, vzgajanju, učenju, predvsem pa na prostovoljnosti, soodločanju in sodelovanju
z okolico. Participativni odnos je torej značilnost demokratične družbe. Če izhajamo iz
ugotovitev omenjenih avtorjev, je pogoj participacije tudi prostovoljnost. Prav prostovoljnost,
ki jo razumemo tudi kot pripravljenost na sodelovanje, vodi v vzpostavljanje bolj neformalnih
oblik sodelovanja in zbliževanja. Kadar sodelovanje med starši in šolo temelji na partnerski
osnovi, starši občutijo več pravic in tudi prevzamejo večji del odgovornosti za otrokovo
učenje in razvoj. Čeprav pričakovanja šole in staršev niso nikoli popolnoma enaka, so lahko
usklajena. Zato je pomembna odkrita komunikacija med učitelji in starši. Menimo, da je ena
profesionalnih nalog učitelja tudi spodbujanje staršev k aktivnemu partnerstvu. T. Devjak, S.
Berčnik (2015) v raziskavi ugotavljata, da je za sodelovanje s starši v prvi vrsti odgovoren
vzgojitelj. Raziskava je pokazala, da so starši vedno bolj izobraženi in razgledani in da je zato
nujno z njimi oblikovati partnerstvo, kar pomeni zagotoviti njihovo aktivno vključenost. Prav
tako imajo starši pravico do aktivnega sodelovanja z vidika stanja in pričakovanj. Čeprav je
bila raziskava izvedena v vrtcih, lahko predvidevamo, da se pričakovanja staršev z vstopom
otroka v šolo ne bodo zmanjšala. Na čem bodo starši in učitelji gradili partnerski odnos, je
odvisno tudi od upoštevanja načel, ki zagotavljajo konstruktivno sodelovanje in soustvarjanje
(povzeto po G. Čačinovič Vogrinčič, 2008):
Načelo vsestranskega pristopa in partnerskega sodelovanja:
Spodbuja dejavno vključevanje staršev ter spodbujanje iskanja skupnih rešitev ter dobro
usposobljenost strokovnih delavcev. Pri tem so pomembni: odprtost, spoštovanje drugačnosti,
empatično razumevanje in odzivanje strokovnih delavcev.
Načelo strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev in načelo interdisciplinarnosti:
Poznavanje obstoječe zakonodaje in vsebinskih dokumentov, dobro sodelovanje med
strokovnimi delavci, med vrtci in šolami ter institucijami, ki pomagajo otrokom in staršem.
Načelo odkrivanja močnih področij:
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Odkrivanje virov moči pri strokovnih delavcih, otrocih in njihovih starših, da bi mobilizacija
virov moči postala temelj in osnova za oblikovanje pomoči, na katerih se bo gradilo
soustvarjanje dobrih rešitev in izidov.
Načelo postavljanja realnih ciljev in vrednotenje dosežkov, ki so pomembni za motivacijo in
dejavno udeležbo sodelujočih v procesu pomoči, ter opozarjajo na potrebo po načrtovanju in
vrednotenju ter ponovnem načrtovanju dela.
Načelo razumevanja, odgovornosti in soustvarjanja pomeni odgovornost vseh udeležencev v
celotnem procesu, pomoč pri vsakem koraku in pri napredku otroka in kar je še posebej
pomembno – sodelovanje v jeziku, ki ga vsi razumejo.
Čeprav se je avtorica usmerila na sodelovanje staršev in strokovnih delavcev ter otroka s
posebnimi potrebami, ki mu je treba zagotoviti strokovno pomoč, lahko rečemo, da bi
vsakršna interakcija, ki želi spodbuditi sodelovanje ali partnerstvo med udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa, morala vključevati ta načela. Ob upoštevanju načela partnerskega
sodelovanja bi se udeleženci zavedali svoje vloge in prispevali k medsebojnemu soustvarjanju
odnosa, enakopravnemu sodelovanju, vključevanju in aktivnemu oblikovanju dejavnosti iz
načrta. Omenjeno načelo strokovne usposobljenosti strokovnih delavcev lahko prikažemo z
zaupanjem staršev zaradi občutka varnosti, ki ga lahko ponudi zakonski okvir pravic in
dolžnosti, ki ga preko strokovnih delavcev spoznajo tudi starši. Načelo odkrivanja močnih
področij pomeni možnost odkritega dialoga med vsemi udeleženci, da začnejo graditi na
vsebinsko močnih področjih s pomočjo samospoznavanja in spoznavanja drugih. Iskanje
močnih področij pri udeležencih lahko spodbudi zaupanje, ustvari potrebno spodbudo za
sodelovanje in vključevanje udeležencev. Močna področja udeležencev lahko vsebinsko
določijo dejavnosti načrta za spreminjane interakcij. Načelo realnih ciljev nas lahko
opominja, da so pomembni že majhni korak na poti do dolgoročnih sprememb in da se na poti
ne smemo ustrašiti izzivov, temveč da si zadamo nov majhen korak za dosego cilja. Načelo
razumevanja in odgovornosti pomeni, da vsi udeleženci aktivno sooblikujejo proces in se v
svojih refleksijah in evalvacijah ozirajo na potek procesa, ga vrednotijo in kritično ocenjujejo
ter po potrebi spreminjajo. Ob koncu ga seveda aktivno ovrednotijo.
Zagotovljena participacija udeležencev, ki se odraža v dialogu in komunikaciji, je lahko
pokazatelj kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Kot pravita Moss in Dahlberg, G.
(po S. Rutar, 2008), je participacija indikator učinkovitosti vzgoje in izobraževanja, kar
pomeni, da presega izključno normativnost, na kateri temeljita merjenje in določanje
kakovosti. To pomeni, da se morajo učitelji zavedati pomena dobre komunikacije s starši in z
učenci. Učitelji to lahko dosežejo le tako, da skrbijo za realizacijo svojih kompetenc in s
spodbujanjem svojega profesionalnega razvoja. Kristina in Rizman Herga (po Šrot, 2013) sta
v raziskavi o usposobljenosti učiteljev prvega in drugega triletja osnovne šole za sodelovanje
s starši ugotovila, da anketirani učitelji menijo, da se za delo s starši v dodiplomskem
izobraževanju niso dovolj strokovno usposobili, da jim primanjkuje vrsta kompetenc, ki bi jim
olajšale sodelovanje s starši. Anketirani učitelji v srečanjih s starši zaznavajo pripravljenost
staršev na konstruktiven pogovor, tudi precenjevanje staršev glede sposobnosti njihovega
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otroka, nemoč staršev v pogovorih o njihovih otrocih ter celo elemente agresivnega
obnašanja.
S stalnim strokovnim izobraževanjem in zagotavljanjem lastnega profesionalnega napredka
lahko učitelji povečajo participacijo staršev in učencev ter skupaj oblikujejo učečo se
skupnost, v kateri se drug od drugega učijo in (povzeto po Marn, 2006):







razvijajo univerzalne vrednote,
razvijajo sposobnosti zaznavanja in rešujejo konfliktne situacije,
razvijajo sposobnosti za ravnanje z lastnimi čustvi,
razvijajo sposobnosti za prepoznavanje svojih potreb,
razvijajo sposobnosti za verbaliziranje konfliktov,
razvijajo razumevanje o pomembnosti lastne dejavnosti.

Učitelji lahko vzpostavijo učeči se sistem, ki deluje z nenasilno naravnanostjo in aktivnim
vključevanjem staršev in učencev. S participacijo učiteljev je tako zagotovljena njihova
aktivna vloga tudi v spreminjanju profesionalnega razvoja. Sklenemo lahko, da participacija
udeležencev deluje na vse udeležence v smislu medsebojnega sodelovanja in vplivanja, da
tudi na ravni posameznika vpliva na njegov osebni napredek. S participacijo udeležencev
vzgojno-izobraževalnega procesa v procesu spreminjanja kakovosti odnosov med njimi je
udeležencem omogočeno dejavno soodločanje. Medsebojno vplivanje oblikuje aktivno učečo
se skupnost, ki vpliva na povečanje aktivnega učenja pri učencih in tako vpliva na boljše
rezultate kakovostnega znanja. Skozi meritve kakovostnega znanja se v slovenskem prostoru
odraža kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako lahko sklenemo, da aktivna
participacija udeležencev zagotovo vpliva na kakovost vzgojno-izobraževanega procesa in na
naše dobre šole.
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3

SPREMINJANJE PEDAGOŠKE PRAKSE

3.1 SPREMINJANJE ŠOLSKE KULTURE IN KLIME

Walsh Burke (1997) poudarja, da je šolska klima pomemben dejavnik, ki vpliva na kakovost
vzgojno-izobraževalnega procesa. Tudi učitelji v raziskavi E. Harjunen (2014) so izpostavljali
primerno učno okolje z razredno klimo kot dejavnik, ki vpliva na učenje. Podobno meni tudi
Marn, 2006 (po Slokar Čevdek, 2013) in sicer, da je šolska klima eden najosnovnejših
dejavnikov, ki vplivajo na to, kako se počutijo vsi udeleženci. Pušnik, 2001 (po Slokar
Čevdek, 2013) pravi, da je šolska klima »srce in duša« šole. Spreminjanje šolske kulture v
smeri sodelovanja in ustvarjanja spodbudne šolske klime torej po mnenju številnih avtorjev
prispeva h kakovostnemu vzgojno-izobraževalnemu procesu.
A. Polak (2015a) poudarja, da je timsko delo pomemben dejavnik oblikovanja šolske kulture.
Navaja (prav tam) Bečajevo opredelitev, da je šolska kultura vrsta organizacijske kulture oz.
sklop med seboj povezanih prepričanj in vrednot, ki določajo ravnanje, mišljenje, govorjenje,
čustvovanje, prostorsko urejanje in uporabo simbolov z namenom zagotavljanja občutka
pravilnega ravnanja, varnosti ter predvidljivosti. Prepričanja, vrednote, predsodki, stereotipi in
strokovna spoznanja naj bi bili med seboj zelo stabilno povezani, pri čemer se omenjene
kategorije med seboj 'ščitijo' pred spremenljivostjo. A. Polak (prav tam) navaja raziskave
domačih (Polak, 1994, 2003, 2004b, 2012, Pevec-Semec in sod. 2001) in tujih avtorjev (prim.
Buckley, 2000; Fullan in Hargreaves, 2000; Hargreaves, 1994; Nias, Southworth in Yoemans,
1994, Hargreaves in Fullan 1992), ki izpostavljajo timsko delo pedagoških delavcev kot
pomemben dejavnik oblikovanja sodelovalne šolske kulture in strokovno utemeljujejo
pozitivne vplive timskega dela v delovnem okolju. O tem, kako timski pristop prispeva k
oblikovanju sodelovalne kulture, A. Polak (prav tam) meni, da prav s sistematičnim
spodbujanjem in razvijanjem timskega dela pedagoških delavcev lahko individualistično
naravnanost posameznikov usmerimo k bolj sodelovalni naravnanosti. Kot pomemben pogoj,
da se to doseže, navaja postopnost tega procesa, ki poteka v okolju, v katerem se posameznik
čuti sprejetega, upoštevanega in zaželenega. Poudarja, da mora biti proces spodbujanja in
razvijanja timskega dela načrtovan, sistematičen, postopen in senzibilno voden. A. Polak
(2004a) tudi meni, da večina procesov, ki so pomembni za kakovost in učinkovitost timskega
dela, poteka na ravni posameznika. Poudarja pa, da je od posameznikovega zaznavanja
dogajanja v timu, zaznavanja in sprejemanja drugih članov v timu, pojmovanja in reševanja
problemov v timu, doživljanja uspehov in neuspehov, strategij reševanja konfliktov idr.
odvisno, ali bo posameznik svoje timsko delo zaznaval kot učinkovito. Temu primerno bo
tudi oblikoval svoja stališča do timskega dela tako, da bodo ta spodbudno vplivala na
motivacijo za timsko delo v prihodnosti. Kot pravi A. Polak (2012), se vsaka skupina kot tudi
tim razvija postopno, skozi srečevanja in sodelovanje.
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Poudarja, da lahko svoj cilj doseže samo tim, v katerem se postopno razvije ugodna
emocionalna klima, v kateri se zadovolji pričakovanja in potrebe članov tima. A. Polak (prav
tam) tudi meni, da strokovni sodelavci, ki delajo timsko, poglabljajo medsebojno poznavanje,
zaupanje, sodelovanje in sprejemanje različnosti, pri tem pa so tudi pomemben zgled svojim
kolegom, učencem in njihovim staršem. J. Bluestein (1997) vidi prednosti pri sodelovanju z
drugimi učitelji v tem, da so lahko vzor pri poučevanju in disciplinskih strategijah, lahko
prispevajo dodatne ideje za vsebine dejavnosti, gradiva, metode poučevanja, koristne
informacije o učencih in poglede na probleme, s katerimi se srečujejo. A. Polak (2011) navaja
tuje in domače raziskave, ki so nakazale ali potrdile prednosti, ki jih ima timsko delo učiteljev
in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za učence, delavce in šolo kot
inštitucijo. (Buckley 2000, Atkinson in Kinder 2000, Polak 1997, 2000, 2003, 2004, 2008,
Šarlah 2002, Žorga in drugi 2002, Grapulin Bavčar 2011). Poleg zgleda ima timsko delo
učiteljev še druge prednosti za učence, delavce in šolo kot inštitucijo. Med prednostmi, ki jih
ima timsko delo učiteljev, zlasti timsko poučevanje za učence, A. Polak (prav tam) navaja
tiste, ki so jih navedli pedagoški delavci v delavnici programa izpopolnjevanja za poučevanje
v prvem triletju devetletne osnovne šole med leti 1990 in 2008. Izpostavili so:










večje možnosti različnega osnovnega in didaktičnega pristopa pedagoških delavcev,
več možnosti za diferencirano šolsko delo,
objektivnejše vrednotenje napredka učencev,
hitrejše povratne informacije,
zanimivejši in vsebinsko ter didaktično razgiban in pester pouk,
takojšnjo individualno pomoč ob težavah in zgled sodelovalnega učenja,
medsebojno sprejemanje in različne vidike medsebojne komunikacije, ki so jih deležni
učenci,
večjo motivacijo za šolsko delo in učenje,
lažje napredovanje učencev glede na njihove zmožnosti in boljše znanje učencev v
primerjavi z individualnim poučevanjem pred prenovo.

Pedagoški delavci so prepoznali učinke timskega dela za svoj profesionalni napredek. Kot
navaja A. Polak, (2011), so menili, da timsko delo dviguje kakovost njihovega pedagoškega
dela s tem, da:









lajša načrtovanje, izvajanje in evalviranje pedagoškega dela,
izboljšuje in intenzivira njihovo medsebojno komunikacijo,
razvija njihovo tolerantnost, zaupanje, sodelovanje,
omogoča izmenjavo izkušenj in idej, nudi več priložnosti za sodelovalno učenje na
področju spretnosti,
zmanjšuje verjetnost strokovnih napak,
spodbuja osebnostno in strokovno rast pedagoških delavcev,
dviga delovno motivacijo in samozaupanje,
omogoča učenje na podlagi povratnih informacij.
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Poleg učinkov za lasten profesionalni razvoj in pozitivnega vpliva na učence so pedagoški
delavci prepoznali učinke timskega dela tudi na celotno institucijo. A. Polak (2011) navaja, da
so pedagoški delavci v raziskavi izpostavili, da je zaradi timskega dela:








lažja izpeljava organizacijsko in vsebinsko zahtevnejših projektov,
večja povezanost zaposlenih na šoli,
izboljšana medsebojna komunikacija, prek vzdušja v kolektivu se razvija sodelovalna
kultura,
večja pripravljenost za vnašanje novosti v pedagoško prakso,
povečana in učinkovitejša izmenjava informacij med pedagoški delavci,
boljši vpogled učiteljev nad delom in močnimi področji svojih kolegov,
uspešnejše reševanje vzgojnih problemov v razredu.

Pomembno vlogo pri spodbujanju timskega dela in s tem možnost vplivanja na oblikovanje
sodelovalne kulture ima vodstvo inštitucije. A. Polak (2015) poudarja, da ima vodstvo
potrebno moč, da oblikuje strategije, pravila in rituale, ki spodbujajo timsko delo svojih
zaposlenih. T. Devjak in A. Polak (2007) pravita, da imata delovno okolje in vodstvo
pomembno vlogo v procesu motiviranja pedagoških delavcev. Vodstvo lahko spodbuja ali
zavira profesionalni razvoj delavcev, saj, kot pravita avtorici, spodbuja ali otežuje prenos
novih strokovnih spoznanj in spretnosti v pedagoško prakso. A. Polak (2015b) meni, da lahko
pride v primeru prevelikih zahtev vodstva ali prisotnih elementov prisile do tako imenovanih
'kontra učinkov'. To se lahko kaže v odklanjanju timskega dela ali pa v pasivni agresivnosti
posameznikov, ki se v timu lahko izraža bodisi v obliki destruktivne komunikacije,
nepripravljenosti oblikovanja kompromisov ali kot nespoštovanje timskih dogovorov. A.
Polak je v raziskavi (2011) o dejavnikih, ki spodbujajo ali zavirajo timsko delo, ugotovila, da
so učitelji kot moteče dejavnike za timsko delo izpostavili omejitve zaradi urnika, letnega
delovnega načrta šole, kadrovske zasedbe in pedagoške obremenitve delavcev. Pri naštetih
dejavnikih ima zelo pomembno vlogo vodstvo šole. Učitelji v raziskavi so tudi poudarili, da
po njihovem mnenju vodstvo šole o timskem delu nima dovolj potrebnega strokovnega
znanja, s katerim bi učiteljem nudilo podporo, ki jo ti od njih pričakujejo. A. Polak (2011)
zato meni, da bi bilo skupno usposabljanje celotnega šolskega kolektiva za timsko delo dobra
priložnost za bolj poglobljeno zavedanje predstavnikov vodstva šole in šolske svetovalne
službe o njihovi vlogi na tem področju. V omenjeni raziskavi so učitelji izrazili tudi
pričakovanja do vodstva šole. S strani vodstva želijo dobiti priložnost za sodelovanje pri
oblikovanju tima. Učitelji so kot pomembno pričakovanje do vodstva izpostavili prav
možnost sodelovanja. A. Polak (prav tam) meni, da je v omenjenem pričakovanju zakrita
potreba učiteljev, da jih vodstvo upošteva in jim da možnost izbire, s tem jih posredno prizna
kot vodilne nosilce kakovosti pedagoškega dela. Meni, da ima prav občutek, da so aktivno
sodelovali pri oblikovanju timov, pozitiven vpliv na osebno pripravljenost posameznega
učitelja za timsko delo in oblikovanje primernih odnosov v dolgoročnejših timih.
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A. Polak (prav tam) ugotavlja, da vodstvo s strokovno, materialno, organizacijsko, osebno in
materialno podporo in zgledom timske naravnanosti spodbuja timsko delo in tudi zadovoljuje
pričakovanja o timskem sodelovanju pedagoških delavcev. A. Polak tudi poudarja, da mora
vodstvo spoštovati avtonomijo timov, prepoznavati in nagrajevati njihovo učinkovitost in biti
aktivno vključeno v reševanje problemov, ki spremljajo timsko delo. Nadalje izpostavlja
optimalno organizacijo pogojev za timsko načrtovanje in evalvacijo kot pomembno nalogo
vodstva šole, kar naj bi potrjevale tudi izkušnje iz slovenske prakse. Kot pravi A. Polak
(2015), naj bi organizacijska podpora vodstva timskemu delu pomembno prispevala k večji
pripravljenosti pedagoških delavcev za timsko delo in k pozitivnemu odnosu do timskega
dela. Tudi J. Erčulj (2014) meni, da naj bi bila skrb vodij v izobraževanju usmerjena tako v
ustvarjanje razmer za lastno učenje in učenje drugih. To se nanaša na ustvarjanje ustreznih
razmer za učenje učiteljev. J. Erčulj v svoji raziskavi tudi ugotavlja, da ustrezne razmere za
učenje učiteljev ustvarjajo široko razumevanje in učinkovito načrtovanje profesionalnega
razvoja, oblikovanje priložnosti in struktur, ki spodbujajo sodelovanje in organizacijsko
klimo. V raziskavi iz leta 2010 je raziskovala (prav tam), kako ravnateljevo vlogo razumejo in
uresničujejo ravnatelji in kako jo dojemajo strokovni delavci šole. Stališča učiteljev so, da se
ravnateljeva vloga ne odraža le v dejavnostih, temveč predvsem v njegovih prepričanjih o
pomenu profesionalnega razvoja in njegovi vlogi pri tem ter v njegovem odnosu do lastnega
učenja. J.-Erčulj(2014) je v raziskavi izhajala iz predpostavke različnih avtorjev (Johansson
2010, West Burnham (2009), ki ugotavljajo, da bo od kakovosti ravnateljevega vodenja za
učenje odvisno tudi izboljševanje rezultatov. Avtorica poudarja (prav tam), da je treba
nenehno razvijati kakovost učiteljevega dela, če želimo izboljšati kakovost znanja učencev.
Pri tem ima odločilno vlogo tudi ravnateljevo vodenje. Vogrinc in drugi (2007) menijo, da je
ravnatelj pomemben zato, ker usmerja delo šole in njeno avtonomno zagotavljanje kakovosti.
Poudarjajo, da imamo pri nas že vrsto let vzpostavljen sistem izobraževanja ravnateljev, kjer
si ravnatelji pridobijo kakovostno znanje predvsem s področja vodenja. Ravnatelj mora biti
usposobljen za to, da spodbuja razvijanje kulture samoevalvacije dela v šoli. Tuji
raziskovalci, kot npr. Leithwood, 2004 MacBeath on Dempster 2009, Male in Palaioligou
2012, Southworth 2004, West-Burnham 2009 (po J. Erčulj 2014), ki so raziskovali vpliv
ravnateljevega vodenja na dosežke učencev, poudarjajo posredni vpliv ravnatelja, ki ga lahko
udejanja predvsem z motiviranjem učiteljev in ustvarjanjem ustreznih razmer za profesionalni
razvoj. J. Erčulj (2014) navaja nekatere raziskovalce (npr. Southworth, Leithwood in
Reardon), ki poudarjajo pomemben vpliv ravnatelja na kakovost učenja s/z:






spodbujanjem profesionalnega razvoja učiteljev (Southworth, Leithwood),
spremljanjem učiteljevega dela in napredka učencev (Southworth),
ustvarjanjem priložnosti za strokovne razprave o učenju in poučevanju (Southworth),
preoblikovanjem organizacije tako, da strukture in sistemi omogočajo sodelovanje
med zaposlenimi (Leithwood),
določanjem smeri – skupno razumevanje, kaj je v organizaciji pomembno in s
katerimi cilji bomo dosegli to usmeritev (Leithwood),
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določanjem visokih standardov za učenje učencev, izraženimi cilji šole in
posameznimi predmeti (Reardon),
kakovostnim poučevanjem, ki zagotavlja čim višje dosežke učencev in čim boljše
učenje socialnih veščin (Reardon),
kulturo učenja in profesionalnim vedenjem vseh udeležencev (Reardon),
povezovanjem z zunanjimi skupnostmi, vključno s starši in z organizacijami, ki
spodbujajo učenje in socializacijo (Reardon),
spodbujanjem prevzemanja odgovornosti za doseganje učnih in socialnih ciljev
(Reardon).

Pri spreminjanju šolske kulture in klime smo najprej izpostavili pomen timskega sodelovanja
in vlogo vodstva pri vplivanju na timsko delo pedagoških delavcev in vpliv vodstva na
kakovostno učenje. Ob izpostavljeni vlogi vodstva, ki vpliva na oblikovanje šolske kulture, pa
je treba v nadaljevanju razsvetlili tudi vlogo ravnatelja. Slog vodenja, ki ga izbere ravnatelj,
prispeva k oblikovanju sodelovalne kulture šole. V zadnjih letih zasledimo v strokovni
literaturi način vodenja, poimenovan koučing. Koučing. K. E. Sanchez (2014) meni, da se je
koučing s področja športa prenesel na številna druga področja, tudi v poslovni svet vodenja
podjetij in na pedagoško področje. Avtorica navaja (prav tam), da je to metoda učinkovitega
soočanja s spremembami in učenja posameznikov ter organizacij. Omenjena avtorica dodaja,
da sta že leta 2003 Grant in Greene koučing opredelila kot sodelovalen, ciljno usmerjen,
sistematičen, k rešitvam usmerjen proces, v katerem kouč pospešuje rast delovnih učinkov,
življenjskih izkušenj, samostojnega učenja. Green in Grant, 2003 (po Sanchez, 2014)
naštevata različna področja koučinga:
 koučing veščin (ključni namen te vrste koučinga je izboljšanje točno določene veščine
ali znanja),
 koučing za izboljšanje kakovosti (osredotoča se na srednje- in dolgoročno izboljšanje
dosežkov),
 koučing za razvoj (kouč išče širše teme in uporablja bolj abstraktne koncepte namesto
specifičnih in podrobnih informacij, ukvarja se z zelo osebnimi vprašanji).
Ker je naše raziskovanje usmerjeno v spreminjanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega
procesa, nas zanimajo značilnosti koučinga za izboljšanje kakovosti. K. E. Sanchez (2014)
meni, da se proces koučinga za izboljšanje kakovosti osredotoča na srednje- ali dolgoročno
izboljševanje dosežkov v času od dveh mesecev do dveh let. Pravi, da se pri tem ni treba
osredotočati na podrobnosti izvedbe, temveč na proces, s katerim bo klient pri napredovanju
proti ciljem sposoben sam vrednotiti in nadzorovati kakovost. Te vrste koučing vključuje:
opredelitev standardov kakovosti in pregled pretekle kakovosti, opis področij dela, na katerih
je treba izboljševati kakovost ter postavljanje ciljev in razvoj načrtov za izboljšanje kakovosti.
V tem procesu spreminjanja kakovosti je pomemben kolegialni koučing.
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K. E. Sanchez, (2014) pravi, da je bistvo kolegialnega koučinga to, da oba udeleženca v
procesu delujeta kot kouč in klient. Avtorica vidi prednosti kolegialnega koučinga v tem, da
temelji na osebnem razvojnem načrtu, prenaša usposabljanje na delovno mesto, spodbuja
prakso ozaveščanja, zmanjšuje osamljenost med vodji, vzpostavlja načela sodelovanja, gradi
sodelovalno bazo znanja, spodbuja vodje, da dajejo in sprejemajo ideje, omogoča izmenjavo
dobrih praks in spodbuja razvoj vodstvenih veščin.
K. E. Sanchez (prav tam) poudarja, da pri koučingu niso pomembni le zunanji rezultati,
temveč osebe v procesu koučinga, saj gre za spremembe in transformacijo ustvarjanja novih,
prožnih in uspešnih mehanizmov za človekovo sposobnost spreminjanja in rasti. Kot pravi,
koučing pospešuje učenje in spremembe, kadar:
 je omogočeno partnerstvo med koučem in klientom,
 je proces ravno tako pomemben kot končni cilj,
 je proces ciljno usmerjen in sistematičen; takšen, ki ustvarja okolje skozi pogovor in
slog bivanja ter pospešuje proces, s katerim se posameznik pomakne proti svojim
ciljem,
 izboljšuje učinkovitost delovanja posameznikov, njihovo samostojno učenje in
osebno rast, saj ob različnih tehnikah poslušanja, zrcaljenja, zastavljanja vprašanj in
dajanja informacij začnejo klienti popravljati sami sebe in sami sebi zastavljajo
vprašanja ter iščejo odgovore nanje.
Prav značilnosti vodenja, ki temelji na partnerstvu, izpostavljajo pomen procesa in ne le
končnega cilja, ki temelji na komunikaciji s posameznikom in njegovimi individualnimi
značilnostmi ter ga spodbuja k samostojnosti, aktivnosti in odgovornosti.

72

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

3.2 AKTIVNO UČENJE UČENCEV ZA KAKOVOSTNO ZNANJE
Ko razmišljamo o kakovostni šoli, se moramo dotakniti tudi kakovostnega znanja, ki je kot
produkt merljivo in primerljivo ter je pokazatelj kakovostnega izobraževanja. Če želimo imeti
kakovostno izobraževanje, moramo učencem omogočiti kakovostno učenje. Do kakovostnega
učenja lahko pride le v okolju, v katerem se omogočijo interakcije, ki zagotavljajo aktivno
učenje. Aktivno učenje je sodelovalno in poteka v interakcijah med učenci in učiteljem. Pri
tem so učenci v aktivni vlogi. Pri učenju izhajajo iz izkušenj, primarnega okolja, predstav,
izmenjujejo izkušnje z drugimi, nova spoznanja in vedenja kritično vrednotijo. Učenci so tako
sooblikovalci lastnega znanja. V takem učnem okolju se je učitelj iz tradicionalne centralne
vloge podajalca znanja prelevil v vlogo sobesednika in koordinatorja. Le kjer učenec
prevzame aktivno vlogo in ima možnosti izbire, kjer potekajo kakovostne interakcije med
učenci in učitelji ter je v ospredju sodelovalno učenje, poteka kakovostno učenje za
kakovostno znanje. Kakovostno znanje je trajno in predvsem uporabno.
O vlogi učenca in učitelja v procesu učenja je razmišljal že Dewey (2014), ki vidi možnost za
izboljšanje kakovosti tradicionalne edukacije v tem, da se v središče učenja in poučevanja
nujno postavi otrok. Za takratni čas, ko je bil v ospredju behavioristični pristop poučevanja, ki
je pomembnejšo vlogo dajal učitelju in njegovemu nadzoru učenja učencev, je bil to radikalni
korak v znanosti. Za takratno družbo je bil to sprva težko sprejemljiv, vendar edini korak in
možnost napredovanja takratne znanosti. Dewey (prav tam) meni, da se mora tradicionalni
značilni element edukacije, to je pasivnost njenega odnosa, mehanskega kopičenja otrok,
enoličnost učnega načrta in metod nujno spremeniti. Meni, da na osnovi, ki ima težišče zunaj
otroka, to je v učitelju, učbeniku in vsepovsod, razen v neposrednih nagibih in dejavnostih
samega otroka, ne moremo veliko povedati o življenju. S tem Dewey (prav tam) opozori na
pomembnost uporabnega znanja in je odločno kritičen do faktografskega znanja. Predlaga
spremembo, poimenuje jo premik težišča. Takšen premik slikovito prikaže s Kopernikovo
teorijo o solarnem sistemu, ki za središče namesto Zemlje postavi Sonce. Dewey pravi, da
otrok postane sonce, okrog katerega krožijo planeti, sredstva edukacije, on pa je središče,
okrog katerega so organizirana. Takšen pogled, ki v središče pozornosti postavlja otroka
(child – centered), zagovarjajo tudi ISSA načela in kazalniki kakovosti (po ISSA Tankersley,
in sodelavci (2010). S takšno interakcijo, v kateri učitelj:
1. razume in prepozna potrebe otrok v procesu učenja,
2. zagotovi pogoje, da se vsi učenci dobro počutijo,
3. razume in prepozna potrebe otrok v procesu učenja,
4. uporablja različne metode dela, ki omogočajo, da interakcija med njim in učenci sledi
procesu konstruktiviranja novega znanja,
5. zagotavlja dejavnosti otrok, pri katerih so učenci aktivni misleci,
6. individualizira navodila glede na potrebe otrok,
7. učencem zagotovi možnost izbire,
8. razume, da morajo biti otroci visoko motivirani in spodbujeni v dejavnosti, da se lahko
učijo,
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9. spodbuja otroke, da se učijo drug od drugega,
10. vidi in sprejme otroke kot aktivne mislece in partnerje in ne kot pasivne sprejemnike, se
ustvarja kakovostno, to je spodbudno učno okolje.
Tem značilnostim učinkovitega učnega okolja B. Marentič Požarnik (2011) dodaja, da učitelj:
1. ustvarja situacije, ki od učencev zahtevajo trdo delo, a brez pretirane preobremenjenosti,
2. postavlja lastna pričakovanja in uveljavlja načine ocenjevanja skladno z njimi, s poudarki
na sprotni kvalitativni povratni informaciji,
3. spodbuja povezave med področji znanja, predmeti in tudi svetom zunaj šole oziroma
izkušnjami, ki jih učenci pridobivajo z neformalnim učenjem.
Spodbudno kakovostno učno okolje omogoča aktivno učenje. To je učenje, za katerega B.
Marentič Požarnik (2003) poudarja, da miselno in čustveno aktivira, je osebno pomembno in
vpeto v resnične življenjske okoliščine. Kot pravi, takšno učenje poteka s samostojnim
iskanjem in razmišljanjem, s smiselnim dialogom v skupini, s postavljanjem in preizkušanjem
hipotez in je uspešnejše, saj bo najverjetneje dalo trajnejše in uporabnejše znanje. Teoretično
izhodišče sodelovalnega učenja je v konstruktivistično usmerjenem pouku. Temelj teoriji
konstruktivizma so postavili Piaget, Vygotski in Bruner. Izhodiščna ideja temelji na
prepričanju, da je znanje skonstruirano in da učeči se novo znanje gradijo na starem znanju z
aktivnim reševanjem problemov. Piaget (po Labinowicz, 2010) trdi, da posameznik ni le
pasiven organizem, temveč je aktivno soudeležen pri svojem razvoju. Aktivno reševanje
problemov je zanj učenje s pomočjo raznih dejavnosti v interakciji z okoljem. V tem procesu
gre po Piagetu posameznik skozi štiri faze kognitivnega razvoja: senzomotorično 0–2 let,
predoperacionalno 2–6 let, konkretno operacionalno 6–11 let in formalno operacionalno od 11
let. Poseben poudarek konstruktivistični ideji, ki se je odmikala od takrat močno uveljavljene
behavioristične, je dal Vygotski. Vygotski je najprej razmejil človeško vedenje od vedenja
živali, pri tem pa je uporabil Pavlovo teorijo refleksov. V svoji razvojni teoriji je Vygotski
(Kozulin, A., Gindis B., Ageyev, V. S., Miller, S. M., Vygotsky (2003) izredno prodorno
preučeval in sooblikoval stališča o razvoju mišljenja in govora ter o njuni medsebojni
povezanosti. Pri svojem delu je ugotovil, da je eno bistvenih sredstev govor. Z govorom se
pomemben vidik predmetne dejavnosti preseli na miselno raven, ker misel poteka na nivoju
verbalnih znakov, ki predstavljajo posplošujoče vidike stvarnosti. Trdil je, da je človeška
zavest nujno vezana na kulturo in družbo. V procesu spreminjanja zavesti s pomočjo jezika v
interakcijah otroci integrirajo novo znanje. S tem je prvi zasnoval koncept, da so interakcije
ključna komponenta v otrokovem razvoju in učenju. V svoji teoriji je razvil pomembno
trditev, da je otrokov kognitivni razvoj rezultat interakcije med otrokom in njegovim
socialnim okoljem. Miselne sposobnosti otroka so rezultat posameznikove dejavnosti v
socialnih institucijah kulture. Spoznavanje, umetnost in otroška igra so tri najpomembnejša
področja, v katerih Vigotski (Žist, 2004) raziskuje spreminjanje zavesti. Prepričan je bil, da
otroku ne moremo vsiliti učenja. Menil je, da obstajajo notranje psihološke strukture, ki
vodijo naše učenje. Poudarjal je, da tudi zunanje socialno okolje ključno vpliva na učenje.
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Ruski psiholog je že pred desetletji poudaril, kako pomembno je sporazumevanje z drugimi,
predvsem tudi soočanje argumentov v skupini, primerjanje, razjasnjevanje idej za uspešno
učenje in spoznavni razvoj nasploh. Na tej osnovi se je razvila teorija socialnega
konstruktivizma, ki poudarja, da se znanje gradi in bogati predvsem v socialnih procesih, v
razgovoru o pomenu raznih pojmov in pojavov. Dogaja pa se med učiteljem in učenci in vse
bolj med učenci samimi.
B. Marentič Požarnik (2011) pravi, da pri konstruktivistično zasnovanem poučevanju
kakovostno znanje obsega tudi višje ravni znanja. Omenja globlje razumevanje, razmišljanje
(analitično, kritično, praktično), vrednotenje, reševanje življenjskih problemov, zmožnosti
sklepanja, zmožnost povezovanja, zmožnost argumentiranja. Menimo, da prav omenjene višje
ravni znanja učencem omogočajo, da postanejo kritični, aktivni misleci, kar pa je cilj
kakovostne šole. Pomembna oblika učenja, ki podpira konstruktivistično zasnovano učenje, je
sodelovalno učenje, ki ga C. Peklaj (2001) opredeli kot učenje v majhnih skupinah, pri čemer
so skupine oblikovane tako, da vsak učenec doseže najboljši učinek pri lastnem učenju. Z
izmenjavo znanja v skupini vsak član pomaga sošolcem, da dosežejo kar najboljše rezultate.
C. Peklaj (2004) meni, da je s sodelovalnim učenjem mogoče doseči:
 spoznavne cilje (razumevanje in uporabo naučenega, razvijanje kritičnega mišljenja in
ustvarjalnosti);
 čustveno-motivacijske cilje (spodbujanje aktivne vključenosti učencev v delo, notranje
motivacije za nalogo, povečevanje vrednosti nalog, doživljanje uspeha in lastne
kompetentnosti v neogrožujočih situacijah)
 socialne cilje (naučiti se delati z drugimi v timu, komunicirati z njimi, reševati
probleme, vzdrževati konstruktivne medsebojne odnose, si pomagati).
Poudarja, da je interakcija med učenci pri sodelovalnem učenju najbolj kompleksna. Veščine,
ki so posebej pomembne za sodelovanje in jih izpostavlja C. Peklaj (2004), so
komunikacijske veščine, veščine za razvoj in vzdrževanje zaupanja v skupini, veščine
reševanja in premoščanja nasprotij ter konfliktov. C. Peklaj (2001) poudarja, da sodelovalno
učenje ni enako tradicionalnim oblikam skupinskega dela v razredu. Na to sta opozorila že
Johnson in Johnson (1987, po C. Peklaj 2001), ki sta primerjala sodelovalne učne skupine in
tradicionalne skupine v razredu. Ugotovila sta spremenjeno vlogo učitelja, učencev in tudi
spremembe v interakciji med učiteljem in učenci ter med učenci. V tradicionalnih skupinah je
učitelj usmerjen v vsebino, kognitivne cilje, homogeno sestavlja skupine. V sodelovalnih
skupinah učitelj koordinira, opazuje in poučuje o spretnostih sodelovalnih veščin, poudarek
daje tudi temu, da skupine analizirajo svoje delo. Zato učenci v sodelovalnih skupinah lahko
prevzemajo odgovornost za svoj del uspešnosti. Kot pripadniki skupine čutijo pripadnost in
svoj prispevek za uspešnost/neuspešnost skupine. Učiteljevo vodenje sodelovalne skupine,
skupinsko vzdušje in uspešno reševanje konfliktov bistveno vplivajo na počutje učencev v
skupini. Učenci v sodelovalnih skupinah imajo zato možnost osebnostne rasti, učenja
sodelovanja in učenja prevzemanja odgovornosti za delo v skupini, ki prinaša tudi zavedanje
soodgovornosti za uspešno ali neuspešno opravljeno delo in motivacijo za učenje (prav tam).
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Poleg premika vloge učenca v središče in pomena njegove aktivne vloge v sodelovalni
skupini v procesu učenja moramo izpostaviti še en vidik, ki pomembno prispeva k uspešnemu
učenju. Učitelj mora učencem ponuditi možnosti izbire. Možnosti izbire ohranjajo ali
zvišujejo motivacijo za neko delo. Kot ugotavlja ISSA (po ISSA, Tankersley in sodelavci,
2010), ponujene možnosti izbire učencem zvišujejo njihovo neodvisno mišljenje, učitelj se s
tem izogiba sami poslušnosti. Pravijo, da učitelj možnosti izbire učencem ponudi s tem, da
jim omogoči možnost izbire materialov, izbiro dejavnosti, prostor, na katerem bodo sedeli,
pristop k nalogi … Kot odrasli vemo, da smo bolj motivirani in pripravljeni opraviti nalogo,
kadar lahko izbiramo vsebino ali metode nalog, ki jih moramo izvesti. Tako je tudi pri
otrocih. L. G. Katz (po T. Vonta, 2009b) poudarja, da je prav medsebojno soglašanje in
strinjanje, do katerega pride v pedagoški interakciji, pomembno za spodbujanje razvoja
inteligentnosti pri otrocih. Takšna interakcija steče, ko učitelji individualizirajo svoje
interakcije in ko učencem zagotovijo možnosti, da izbirajo. Ugotavlja, da je težavnost
dejavnosti primernejša in da so otroci bolj motivirani za delo, kadar dejavnosti izberejo otroci.
In obratno, kadar dejavnosti izbirajo učitelji, so pogosto prelahke ali pretežke, kar učencem ne
predstavlja pravega izziva in jih ne motivira za delo. Kadar učitelj pripravlja dejavnosti, v
katerih bodo učenci aktivno sodelovali, mora izhajati iz potreb učencev in njihovih interesov.
Dewey (2014) izpostavlja štiri pomembne interese, ki jih kažejo otroci. To so interes za:
1. pogovor in komunikacijo,
2. poizvedovanje oziroma odkrivanje stvari,
3. izdelovanje in gradnjo,
4. umetniško izražanje.
Tudi Pinta, La Paro in Hamre (po Tankersley in sod, 2010) izpostavljajo, da učitelji lahko s
svojo interakcijo globinsko učenje podpirajo, kadar dajejo poudarek interesom otrok in
upoštevajo njihova mnenja, spoštujejo avtonomijo otrok in spodbujajo dejavnosti, ki
vključujejo otroke. Dewey (2014) o šoli pravi, da se v njej zberejo vsa sredstva za otrokov
razvoj, ki so potrebna za spodbujanje učenčeve rasti in učenje. Primarno, temeljno vlogo
razvoja izkušenj za oblikovanje lastnih predstav vidi Dewey (2014) v domu in družini. Meni,
da se otrok nenehno uči, če ima v družini možnost sodelovati v pogovorih o najrazličnejših
temah. Dodaja, da otrok, ki sodeluje tudi pri hišnih opravilih, pridobiva delovne navade, red,
obzirnost do pravic in idej drugih. Poudarja, da je sodelovanje otroka pri hišnih nalogah
priložnost za pridobivanje znanja. Takšen dom Dewey (prav tam) poimenuje idealen dom za
spodbujanje učenja. Izpostavlja, da bi imel idealen dom delavnico, v kateri bi lahko otrok
udejanjil svoje ustvarjalne ideje, in celo majhen laboratorij, v katerem bi bilo mogoče
usmerjati otrokova poizvedovanja. Življenje otroka naj bi se širilo preko domačega praga na
vrt, okoliška polja in gozdove. Preko izletov v okolico in pogovorov bi se otroku postopoma
odpiral širši svet. Z vstopom v širši svet Dewey (prav tam) razume tudi prehod v šolo, ki je
pravzaprav samo preslikava idealnega doma v idealno šolo.
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Deweyeva idealna šola torej temelji na vedoželjnosti, ustvarjalnosti, izkustvenem učenju,
sodelovanju in lastni dejavnosti otrok. Tudi B. Marentič Požarnik (2000) poudarja, da je
nujno, da učenci razvijajo oblike sodelovanja, se srečujejo z življenjskim gradivom in se
soočajo s problemi. Kot pravi, učenec svoje znanje razvija preko raznolikih sodelovalnih
dejavnosti s konstrukcijo lastnega miselnega koncepta (prav tam). Pomembno vlogo pri tem
ima učitelj. Kot pravi C. Peklaj (2001), mora učitelj med učenci oblikovati pozitivno
soodvisnost, dobro razmisliti o veščinah, ki jih učenci potrebujejo za skupno delo, ter o ciljih,
ki jih želimo doseči na vseh treh področjih: spoznavnem, čustvenem in socialnem. Nadaljuje,
da mora učitelj zato dobro pripraviti učno gradivo in načrtovati učno uro.
Aktivno učenje torej razumemo kot proces, v katerem učenci v interakcijah aktivno sodelujejo
z drugimi učenci. V sodelovalnih skupinah spreminjajo svoje predstave, v dejavnostih, v
katere so vključeni in aktivni sami, in v sodelovanju z drugimi učenci konstruirajo novo
znanje na podlagi starih znanj in novih kritičnih ugotovitev. Pri tem je učencem ponujena
možnost izbire. V takšni pedagoški interakciji je v središču procesa učenja učenec, učitelj ima
vlogo koordinatorja in usmerjevalca. Zaradi lastne dejavnosti in ponujenih možnosti, med
katerimi učenci sami izbirajo, so učenci visoko motivirani in aktivni. V takem procesu učenja
se upoštevajo tudi potrebe otrok, kar pomeni, da se lahko v največji meri spodbuja razvoj
njihovih individualnih potencialov. V takšnem spodbudnem učnem okolju, v katerem poteka
aktivno učenje, kot smo ga opisali, se razvijajo kakovostne interakcije med udeleženci.
Kakovostne interakcije vodijo v kakovostno učenje in kakovostno učenje v kakovostno
znanje. To je temelj kakovostne šole.

77

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

3.3 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV
Oblikovanje učeče se skupnosti je temelj današnje dobre šole. Pri oblikovanju učeče se
skupnosti ima učitelj aktivno in hkrati najpomembnejšo vlogo. Preko nenehnega študija in s
povezovanjem teoretičnih znanj z izkustvi iz lastne prakse učitelj razvija razmišljujoč in
aktiven pristop pri reševanju izzivov pri delu. Profesionalno prožnost, iskrivost misli učitelj
ohranja s stalnim strokovnim izobraževanjem, z izmenjavo izkušenj in mnenj. Pri tem je
pomembna evalvacija na nivoju šole in samoevalvacija strokovnih delavcev. Poleg nenehnega
študija, ki mu omogoča povezovanje teorije s prakso, učitelj svoj profesionalni razvoj lahko
tudi spremlja. Ob tem ne moremo mimo refleksije, razmišljanja o sebi, o svojem delu in
poglabljanju vase.
V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) so v uvodu o
izobraževanju strokovnih delavcev in njihovem profesionalnem razvoju strokovni delavci v
vzgoji in izobraževanju opredeljeni kot dejavnik, ki ima najpomembnejši vpliv na kakovost
izobraževanja. Stalen profesionalni razvoj strokovnih delavcev naj bi bil sestavni del izboljšav
vzgojno-izobraževalnih sistemov v smeri izboljševanja kakovosti. Profesionalni razvoj
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je definiran kot vseživljenjski proces, ki se
prične z začetnim izobraževanjem strokovnih delavcev in se konča z njihovo upokojitvijo.
Kakovost profesionalnega razvoja strokovnih delavcev je tako odvisna od kakovosti njim
namenjenih izobraževalnih programov in usposobljenosti njihovih izvajalcev, od uvajanja v
pedagoški poklic in od podpore (sistemske in osebne), ki jim je zagotovljena v različnih fazah
profesionalnega razvoja (prav tam).
V Beli knjigi opredelijo tri faze profesionalnega razvoja strokovnih delavcev:
1. začetno izobraževanje strokovnih delavcev,
2. obdobje uvajanja v poklic (pripravništvo in strokovni izpit) in
3. nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev ter napredovanje zaposlenih v
strokovne nazive.
A. Polak (2008) ugotavlja, da raziskovalci pri proučevanju profesionalnega razvoja
strokovnih delavcev najpogosteje izhajajo iz Ryanovega modela, v katerem je profesionalni
razvoj prehajanje skozi naslednja tri obdobja:
•
Obdobje idealnih predstav zaznamuje čas odločitve posameznika za učiteljski poklic
in čas študija, dodiplomskega pedagoškega izobraževanja.
•
Obdobje preživetja je najbolj kritičen del prvega leta poučevanja, saj se učitelj zave,
da je svojo poklicno vlogo v preteklosti preveč idealiziral.
•
Obdobje izkušenosti, ko posameznika spremljajo občutki samozaupanja, vzpostavil
je strategije vodenja razreda in poučevanja, običajno po tretjem letu poučevanja. V
nadaljevanju avtorica navaja C. Razdevšek Pučko, ki pravi, da Hermans omenjenim trem
dodaja še četrto obdobje profesionalnega razvoja – obdobje ponovne dovzetnosti za
vplivanje. To je obdobje, ko strokovni delavci začnejo reflektirati svoje delo.
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Za to obdobje je značilno, da se učitelji lahko počutijo osamljene, delo se jim zazdi zelo
naporno, vendar lahko to rutino nadomesti težnja po odkrivanju novega, seveda če se
vključijo v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Razvijanje zavedanja in
prevzemanja odgovornosti za lasten profesionalni razvoj je sistemsko urejeno. A. Polak in T.
Devjak (2014) menita, da je zato treba doseči sistematično razvijanje spretnosti in
sposobnosti, razvijanje kompetenc in osebnostnih lastnosti ter s tem profesionalni razvoj v
smeri bodoče poklicne vloge. Med splošnimi kompetencami, ki naj bi jih razvili že bodoči
učitelji (sposobnosti komuniciranja, sodelovalnega in timskega dela, sintetičnega, analitičnega
in ustvarjalnega mišljenja, reševanja problemov, fleksibilna uporaba znanj v praksi,
avtonomnosti), izpostavljata tudi samokritičnost, samorefleksivnost in sposobnost
samoevalviranja v prizadevanju za dvig kakovosti. Temelje profesionalnega razvoja je treba
postavljati že med dodiplomskim izobraževanjem, saj le tako mladi učitelji prevzamejo
odgovornost za svoj profesionalni razvoj. Vloga učitelja v odnosu do svojega profesionalnega
razvoja se je v šoli 21. stoletja spremenila. Spreminja se tudi z vidika vnašanja sprememb in
spreminjanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, saj so skupine učiteljev v
medsebojnih interakcijah usmerjene na vnašanje sprememb, načrtovanje in kritično analizo
njihove prakse. S tem procesom prispevajo k lastnemu profesionalnemu razvoju in
spreminjanju kakovosti interakcij. Aktivna participacija učiteljev v tem procesu predstavlja
eno od štirih dimenzij (jedrno znanje in spretnosti, avtonomija, participativnost in ugled,
vključenost v proces profesionalnega razvoja) profesionalnosti učitelja, ki gradi profesionalni
razvoj in s tem njihovo vseživljenjsko izobraževanje (T. Vonta, 2007). Možnosti za
spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev izpostavlja J. Erčulj (2014) v svoji raziskavi o
profesionalnem razvoju učiteljev. J. Erčulj je izvedla raziskavo s strokovnimi delavci devetih
slovenskih osnovnih šol. Izbrana je bila po ena osnovna šola iz vsake od devetih
organizacijskih enot Zavoda republike Slovenije za šolstvo. S polstrukturiranimi intervjuji in
študijem dokumentacije sodelujočih učiteljev (3–5 učiteljev iz vsake sodelujoče šole ) in
ravnateljev (9 sodelujočih šol) so dobili vpogled v obravnavano problematiko. V vseh šolah,
ki so sodelovale v raziskavi, učitelji poudarjajo pomen sodelovanja na vseh ravneh, kar
povezujejo s svojim profesionalnim razvojem. Oblike sodelovanja je razdelila na tiste, ki jih
vodijo zunanji strokovnjaki (seminarji, skupna usposabljanja) in tiste, ki izkoriščajo notranje
potenciale šole in strokovnih delavcev (projekti, refleksije, delo v strokovnih aktivih,
medpredmetno povezovanje, strokovne razprave …). V raziskavi ugotavlja, da učitelji in
ravnatelji učiteljevo vlogo razumejo mnogo širše kot le usposobljenost za poučevanje
predmeta. Učitelji so poudarili, da potrebujejo usposabljanja, ki so namenjena njihovemu
osebnostnemu razvoju in osebni učinkovitosti, saj bodo le tako uspešno vodili razred. Če
izhajamo iz A. Polak in T. Devjak (2014), ki pravita, da profesionalni razvoj vključuje tako
osebnostni kot strokovni razvoj posameznika, lahko rečemo, da bodo učitelji preko
izobraževanj s področja osebnostnega razvoja vplivali na strokovni razvoj. Obe področji sta
soodvisna dejavnika učiteljeve profesionalnosti in kompetentnosti.
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Tudi J. Erčulj (2014) v raziskavi poudarja, da je treba imeti širše razumevanje
profesionalizma, ki ga opredeljuje: vsebinsko in pedagoško znanje učitelja, učinkovito
vodenje razreda, timsko delo in vsestranska razgledanost. Učitelji poudarjajo pomembnost
povezovanja in sodelovanja znotraj inštitucije, šole. Razne oblike mentorstva in druge oblike,
ki spodbujajo sodelovanje med sodelavci, so lahko v pomoč med šolskim letom, ko se učitelji
znajdejo v problemski situaciji in dilemah. Za razvoj dobrega in ustvarjalnega učitelja naj bi
bile najboljše tiste oblike izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja, ki teorijo povežejo z
izkustvom (Ouklander, 1988). To omogočajo delavnice, razne aktivne sodelovalne skupine,
na katerih se lahko sami izobrazijo in izkusijo o tehnikah dela z otroki. Poudariti moramo, da
so tudi učitelji v raziskavi J. Erčulj (2014) izpostavili nujnost sodelovanja na vseh ravneh in
oblike izobraževanja, ki omogočajo sodelovanje med udeleženci v obliki delavnic in srečanj.
V takih skupinah se oblikujejo učeče se skupnosti, katerih namen je, da udeleženci preko
določenih vsebin, ki jih z izmenjavo mnenj in kritičnim vrednotenjem udejanjajo v praksi,
tudi aktivno strokovno in osebnostno rastejo.
Aktivna strokovna rast in profesionalni napredek posameznega učitelja se začne s
samorefleksijo lastnega dela. Ker je za naše raziskovanje v empiričnem delu pomembna
refleksija kot pokazatelj profesionalnega napredka učiteljev v raziskavi, se bomo v
nadaljevanju posvetili razmišljanju o refleksiji učitelja. Verjamemo namreč, da je redno
izvajanje in delo učiteljeve samorefleksije pomemben korak v njegovem profesionalnem
razvoju in vpliva na dvig njegove strokovne rasti. Kritična presoja lastnega dela, iskanje
konkretnih možnosti izboljšav in ugotavljanje dobrih, uspelih idej učitelju namreč omogočajo
strokovni napredek. V želji po izboljševanju učitelj išče strokovne vire in argumente za
izboljšanje svojih strategij poučevanja. Učitelj pri starših in učencih išče povratne informacije
o svojem delu, hkrati izgrajuje interakcijo z učenci in starši. Učitelj aktivno spremlja svoje
delo in se trudi vključiti predloge in izboljšave uporabnikov, to je učencev. Kontinuirana
dejavnost učitelja in njegova želja ter motivacija po izboljšanju in ustvarjanju kakovostnega
poučevanja v interakciji z učenci in starši učitelja vodijo v njegovo profesionalno rast. L.
Fendler (po S. Rutar, 2015) poudarja, da vsak učitelj v določeni meri reflektira svoje
delovanje. Meni, da posameznik z refleksijo svojega poklicnega delovanja pokaže:
 pripravljenost za izboljševanje poklicne učinkovitosti,
 težnjo k znanstvenemu pristopu pri načrtovanju svoje poklicne prihodnosti,
 težnjo pri oblikovanju lastne poklicne identitete.
A. Polak (2010 a) meni, da je strokovna refleksija razmišljanje o pedagoškem ravnanju z neke
določene časovne ali situacijske razdalje oziroma razmišljanje o preteklem ali trenutnem
znanju in delovnih izkušnjah. Poudarja, da so zanjo značilne osebna vpletenost, subjektivnost,
samokritičnost in izražanje na osebni ravni doživljanja. Kot opozarja, refleksija zahteva
dovolj samokrtitičnosti in pripravljenosti za spremenjeno pedagoško ravnanje.
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Refleksija je pomembna pri oblikovanju samopodobe pedagoških delavcev, oblikovanje
poklicne vloge in tudi za samoevalvacijo pedagoškega delavca kot posameznika kot tudi na
ravni inštitucije (prav tam). Poudarja, da brez poglobljene samorefleksije lastnega
pedagoškega dela ni mogoče pristno in kritično dojemanje samega sebe kot kompetentnega
izvajalca pedagoškega dela, saj je to osnovni predpogoj profesionalnega razvoja vsakega
pedagoškega delavca in samoevalvacije vzgojno-izobraževalne institucije. A. Polak (2010 b)
navaja več različnih tehnik in pristopov, s katerimi lahko poteka samoevalvacija strokovnih
delavcev. Omenja naslednje (prav tam): osebne pisne refleksije, dnevniške zapise, vodenje
različne dokumentacije, SWOT analizo, portfolijo učitelja, pogovor s kolegi, kolegialno
opazovanje, diskusije v parih in skupini, samoevalvacijo v okviru timskega pristopa in
supervizijo na pedagoškem področju. Vse te tehnike omogočajo, da strokovni delavci
reflektirajo na določeni stopnji. Te stopnje (prav tam) poimenuje ravni refleksije in so odraz
poglobljenosti samoevalvacije. Izpostavlja model C. O'Hanlon (1991), ki je oblikovala
hierarhičen model vsebinske ravni refleksije, za katerega je značilen razvojni vidik, kar
pomeni, da vsaka višja raven nakazuje višjo raven profesionalnega razvoja, hkrati pa je
manjša vsebnost nižjih ravni reflektiranja. Ravni reflektiranja, ki jih omenja C. O'Hanlon
(1991), (po Polak, 2010b), so:
 raven poročanja, na kateri so učitelji usmerjeni predvsem k ustnemu ali pisnemu
opisovanju dogodkov. Reflektiranje ne vsebuje osebnih mnenj, presoj ali razlag (prav
tam).
 raven interpretiranja, ki poleg prej opisane ravni vključuje učiteljevo razlago, vključno
z njegovimi nameni, videnji in vrednostnimi sodbami. Učitelj izpostavlja svoje
pedagoške namene, interpretira in razlaga okoliščine, opisuje vzdušje in odnose v
razredu (prav tam).
 raven refleksije, katere najpomembnejša značilnost te ravni je samovrednotenje in
izražanje aktivne vpletenosti v pedagoški proces. Na tej ravni se učitelj ukvarja s
samim seboj, reflektira svoje pedagoško delo, ko kritično razmišlja o posledicah
svojega ravnanja. Izpostavlja svoje dileme, jih skuša na miselni ravni razrešiti in jih
presegati. V opisih je tudi usmerjen nase, na svojo aktivno vlogo v razredu, na
izražanje svojih kompetenc in na okoliščine svojega dela v razredu (prav tam).

 raven integracije osebnega in strokovnega, na kateri učitelj prepleta svoje izkušnje in
strokovne ugotovitve o različnih razsežnostih pedagoškega dela s strokovnimi
utemeljitvami iz aktualne strokovne literature (A. Polak, 2010 b).
Zanimiv pogled na reflektiranje izpostavi S. Rutar (2015), ko navaja Korthagena in Vasalosa
(2005), ki opozarjata, da je izvajanje refleksij sicer koristno, a ne zadostno za poklicni razvoj.
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Menita, da pogosto reflektiranje vsakodnevnih praks teži k hitri popravi morebitnih napak in k
iskanju hitrih rešitev. Tovrstno delovanje zato lahko zaslepi pogled v ozadje težave.
Učitelj s tem lahko prehitro fiksira svoje pristope reševanja težav, s katerimi se pri delu
srečuje. Posledično lahko celo stagnira v svojem poklicnem razvoju (prav tam). Korthagen in
Vasalos (po S. Rutar 2015) kot alternativno možnost predlagata sistematično in strukturirano
refleksijo poklicnih praks, t. i. jedrno refleksijo. Menita, da naj bi jedrna refleksija izhajala iz
učiteljeve sposobnosti za razvoj. Avtorja jo opredeljujeta kot sposobnost oblikovanja
poklicnega razvoja na podlagi notranje motiviranega in notranje nadzorovanega učenja. Tako
se izkušnje lahko spremenijo v znanje. Menimo, da jedrna refleksija, ki jo omenjata
Korthagen in Vasalos (prav tam) ustreza ravni reflektiranja, ki jo A. Polak (2010 a) poimenuje
raven integracije in strokovnega. Proces notranje motivacije na jedrni stopnji refleksije
(Korthagen in Vasalos) bi lahko ustrezal temu, kar A. Polak (prav tam) izpostavi kot osebno
poslanstvo posameznega pedagoškega delavca, njegove ideale in moralne namene, kar
predstavlja človekove jedrne kvalitete. Prepletanje osebne izkušnje s strokovnimi
utemeljitvami pa bi lahko primerjali z notranje nadzorovanim učenjem, ko refleksija izkušnje
spremeni v znanje. Opozorilo, ki sta ga kot dvom v koristnost reflektiranja navedla Korthagen
in Vasalos (prav tam) razumem zgolj na ravneh refleksije, ki jo A. Polak (prav tam)
poimenuje reflektiranje na ravni poročanja in interpretiranja. Poročanje in samointerpretiranje
dogajanja še ne pomeni reflektiranja, ki omogoča kritični vpogled o lastni aktivni vlogi in
profesionalno napredovanje.
Profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je torej vseživljenjski
proces in ena od ključnih kompetenc, ki jih morajo razvijati učitelji. Kot pravi A. Polak
(2008), strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju lahko izkoriščajo dve možnosti za
profesionalni razvoj: vertikalno (od strokovnih delavcev do vodstvenih delavcev) in
horizontalno (širjenje – pridobivanje novih znanj, usposabljanj, kompetenc). L. Marjanovič
Umek idr. (2004) poudarjajo, da mora biti stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih
pomemben cilj šole in da bi moral biti poseben poudarek na vsebinah izobraževanj, ki
učiteljem omogočajo pridobivanje spretnosti na ravni preventivnega delovanja. Izpostavljajo,
da morajo učitelji pridobiti znanja, kako učence naučiti reševanja konfliktov in razvijati
senzibilnosti za medsebojne odnose. Nadaljnje strokovno izobraževanje in usposabljanje ter
izpopolnjevanje prispevata tudi k dvigu samozavesti in sta pomembna za oblikovanje dobrega
in ustvarjalnega učitelja (prav tam).
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3.4 AKCIJSKO RAZISKOVANJE
PEDAGOŠKE PRAKSE

KOT

PRISTOP

SPREMINJANJA

O tem, da bi pedagoško delo učitelji raziskovali sami, je razmišljal že Schon (1983), ki je
menil, da bi morali praktiki sodelovati v preučevanju svoje lastne prakse, razvijati
izobraževalne teorije, ki bi reflektirale neposredno na pedagoško prakso (po Vogrinc in
sodelavci 2007). Vogrinc in sod. (prav tam) menijo, da je akcijsko raziskovanje primerno
sredstvo za dosego omenjenih ciljev. Temeljni cilj in merilo uspešnosti akcijskega
raziskovanja je prav izboljšava oziroma sprememba prakse (Vogrinc, 2011). Vogrinc (prav
tam) izpostavlja Corey (1953), ki poudarja, da mora biti učitelj sam raziskovalec, ki raziskuje
lastno prakso. Ugotovil je, da osebna vključenost k spremembam prispeva več kot poročilo o
tem, kaj je o svojem poučevanju ugotovil drugi učitelj in kakšne spremembe je uvedel v svoje
delo. Začetke akcijskega raziskovanja Vogrinc (2011) vidi v raziskavah in delih socialnega
psihologa Kurta Lewina (1946), ki je akcijsko raziskavo opisal kot niz korakov v spirali. Kot
pravi, vsak korak vključuje načrtovanje, akcije in oceno doseženega rezultata (prav tam).
Vogrinc (2011) izpostavi tudi Elliotovo definicijo akcijskega raziskovanja, pravi, da je
akcijsko raziskovanje sistematično proučevanje poklicnih situacij, ki ga izvajajo učitelji sami
z namenom, da izboljšajo te situacije. Vogrinc in sodelavci (2007) menijo, da akcijsko
raziskovanje izvajajo učitelji s pomočjo svetovalne službe ali mentorja. Izpostavlja visoko
stopnjo motivacije učiteljev za raziskovalno dejavnost, predvsem pa omenja njihovo osebno
zainteresiranost, da bi določeno problematiko oziroma situacijo proučili, reflektirali in s tem
prišli do rešitve problema ali svojega pedagoškega delovanja. Poudarja, da akcijska raziskava
vedno izhaja iz konkretnih, vsakdanjih problemov prakse, kjer obstajajo tudi realne možnosti
za izboljšave.
Vogrinc (2007) izpostavlja namen akcijskega raziskovanja v šolah kot prednost akcijskega
raziskovanja. Omenja, da:
 pomaga izboljšati kakovost učenja in pouka,
 omogoča premišljeno uvajanje sprememb od tistih, ki jih spremembe zadevajo, saj si
učitelji izzive za proučevanje postavijo sami,
 spodbuja profesionalno rast in samozavest učiteljev,
 spodbuja tudi timsko delo, kar vpliva na povezanost učiteljev in izboljšuje šolsko
klimo,
 ob izvedbi akcijske raziskave pa učitelji tudi izboljšujejo razmere in okoliščine za
svoje delovanje, saj ocenjujejo svoj pedagoško delo,

Vogrinc (2011) meni, da je za uspešno izvedbo akcijske raziskave zelo pomembna šolska
klima. Pravi, da so učitelji in vodstvo šole bistveni steber kakovostnega akcijskega
raziskovanja s tem, da raziskovanje učiteljev vrednotijo kot enega od pogojev za izboljševanje
pedagoškega dela in jih spodbujajo k raziskovalnem delu.
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Vogrinc (2011) poudarja, da mora za akcijsko raziskovanje raziskovalec pripraviti prožen
raziskovalni načrt. To pomeni, da učitelj raziskovalec oblikuje okvirni načrt korakov akcijske
raziskave, ki ga oblikuje na začetku raziskovalnega procesa in izpopolnjuje skozi celotno
raziskavo (prav tam). Dodaja, da je število korakov odvisno od konkretnega raziskovalnega
problema in da mora pri vsakem koraku raziskovalec vnaprej predvideti način, kako bo
spremljal in beležil učinke, ki bodo nastali v posamezni fazi raziskave. Izpostavlja evalvacijo,
ki je sprotna ali formativna in končna ali sumativna (prav tam). Dodaja, da sprotna evalvacija
omogoča sprotno presojo dejavnosti in pravočasno poseganje za izboljševanje kakovosti.
Končna evalvacija pomaga pri končni presoji izvedenega koraka in prinaša odgovore na to,
kako nadaljevati raziskovalni proces.

Vogrinc (2011) meni, da mora učitelj raziskovalec pri akcijskem raziskovanju slediti
načrtovanim korakom. Vsak akcijski korak pa je usmerjen v dejavnost s konkretnimi cilji
(Vogrinc in drugi 2007). Poudarja, da mora učitelj pred začetkom izvajanja akcijskega
raziskovanja:
1. opredeliti problem, ki ga želimo izboljšati, in oblikovati izhodiščno zamisel,
2. proučiti razmere in ugotoviti, kaj se že dogaja v povezavi s tem problemom;
ugotovimo, kakšne so možnosti za uresničevanje akcije, kateri bodo omejevalni,
vsebinski, kadrovski dejavniki in s katerimi dejavniki se bo mogoče spoprijeti,
3. razložiti idejo za akcijo 'kritičnemu prijatelju', ki prisluhne in se po potrebi tudi
stvarno, kritično in konstruktivno odzove,
4. razmisliti o tem, kaj lahko naredimo,
5. določiti splošni načrt (okvirni načrt) za akcijo, ki je prožen, da se ga lahko prilagodi,
razgradimo ga na posamezne uresničljive korake, izdelamo urnik, sklenemo, kako
bomo spremljali in beležili učinke, okoliščine,
6. oblikovati načrt in izvesti akcijsko raziskavo v treh korakih;
Prvi korak predstavlja oblikovanje okvirnega načrta akcijske raziskave. To pomeni, da:
 opišemo, kaj natančno bomo storili, kakšni naj bi bili učinki akcije,
 določimo, kdo vse bo sodeloval v akciji, določimo njihove naloge,
 poskrbimo za potrebna sredstva in pripomočke,
 spremljamo potek prvega akcijskega koraka in ga evalviramo,
 na osnovi podatkov, ki smo jih pridobili s prvim korakom, spremenimo,
dopolnimo in popravimo okvirni načrt.
Drugi korak vključuje opazovanje, beleženje in ocenjevanje.
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Kot pravi Vogrinc (2011), pri tem lahko porabimo preproste, v šoli izvedljive tehnike, ki
dajejo sodelujočim v raziskavi potreben prostor, da izrazijo pogled po svoje, da odgovor
prosto oblikujejo in ob tem razmišljajo. Vogrinc in drugi (2007) navajajo tehnike, ki so se
razvile pretežno v okviru kvalitativnega raziskovanja: vprašalniki z odprtimi vprašanji,
opazovanje z udeležbo, dnevnik, esej, polstukturirani intervjuji, fotografije, avdio- in
videoposnetki, raziskovalni dnevnik. Dodajajo pa (prav tam), da raziskovalci uporabljajo tudi
tehnike, ki so značilne za tradicionalno empirično analitično raziskovanje (psihološki testi,
preizkusi znanja, vprašalniki z zaprtimi vprašanji, ocenjevalne lestvice, lestvice stališč,
standardizirani intervju, strukturirano opazovanje). Vogrinc in drugi (2007) predlagajo, da je
v okviru akcijskih raziskav smiselno uporabiti triangulacijo. Ob tem navaja splošno definicijo
triangulacije. Denzin (1978) meni (po Vogrinc 2007), da je triangulacija uporaba različnih
metod pri proučevanju določenega raziskovalnega problema. Osvetljuje, da kombinacija več
metod virov podatkov, teoretičnih predpostavk in raziskovalcev v eni raziskavi zagotavlja
boljše razumevanje proučevanega problema, gre za strategijo, ki poveča širino, globino in
kompleksnost.
Vogrinc in drugi (2007) in J. Mažgon (2006) poudarjajo, da metodologija akcijskega
raziskovanja ne vsebuje togo predpisanih metodoloških meril in je v svojem bistvu dokaj
ohlapna ter poteka v spiralnih krogih med akcijo in refleksijo.
Vogrinc in drugi (2007) poudarijo, da je cilj akcijske raziskave proučiti konkretno situacijo,
oziroma izboljšati konkretne razmere v tej situaciji, zato akcijska raziskava po navadi poteka
na eni šoli oziroma v enem oddelku (prav tam). Podatkov zato ne moramo posploševati po
istem postopku, kot poteka statistično posploševanje iz reprezentativnega vzorca na osnovno
množico. Omenja, da gre pri akcijskem raziskovanju za prenosljivost ugotovitev po analogiji.
Dodaja, da z dobrim opisom izvedbe akcijske raziskave lahko dobimo model, kako so
udeleženci proučevali neko konkretno situacijo, reševali dileme in izboljševali ravnanje in
okoliščine. Nadaljuje, da model lahko učitelji prenesejo, vendar morajo pri tem upoštevati
okoliščine svoje situacije in lastne prakse.
Vogrinc (2011) nadalje opozarja, da omenjenih dejavnikov ne smemo pojmovati kot
samozadostne statistične postopke, temveč povezane dejavnike v spirali akcijske raziskave.
Meni, da je nujno potrebno rezultate objaviti javno, saj šele kritična presoja širše strokovne
javnosti akcijski raziskavi da atribut znanstvenosti.
Na podlagi predpostavk Vogrinc in drugi ( 2007) povzemajo, da akcijsko raziskovanje
izvajajo praktiki, ki poskušajo poiskati rešitve za vsakodnevne probleme, s katerimi se
srečujejo v pedagoški praksi, in ki poskušajo poiskati načine in poti za doseganje ciljev pouka
in standardov znanja učencev oziroma posameznega učenca. V procesu akcijskega
raziskovanja učitelji – raziskovalci pridobivajo novo znanje in profesionalno napredujejo.
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EMPIRIČNI DEL
4

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Na osnovi predpostavk, navedenih v teoretičnih izhodiščih, in praktičnih izkušenj sklepamo,
da kakovostna interakcija med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa prispeva k
njegovi kakovosti. Interakcija postane pomemben element spreminjanja kakovosti predvsem
ob predpostavki, da jo osredotočimo na določene relacije med udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa. V osnovni šoli so ključne naslednje relacije: med učenci, med
učenci in učitelji, med starši in učitelji ter med učitelji, šolsko svetovalno službo in vodstvom.
Na začetku 21. stoletja šola ostaja temeljna institucija pridobivanja znanja, vendar tudi druge
funkcije postajajo vedno bolj pomembne. Evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za
vseživljenjsko učenje opredeljuje osem ključnih kompetenc28, potrebnih za osebno izpolnitev,
aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposljivost v družbi znanja:
1. sporazumevanje v maternem jeziku,
2. sporazumevanje v tujih jezikih,
3. matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,
4. digitalna pismenost,
5. učenje učenja,
6. socialne in državljanske kompetence,
7. samoiniciativnost in podjetnost ter
8. kulturna zavest in izražanje.
Začetno izobraževanje in usposabljanje bi morala podpirati razvoj teh ključnih kompetenc do
take stopnje, da bi bili vsi mladi, tudi tisti iz prikrajšanih skupin, usposobljeni za nadaljnje
učenje in delo. Izobraževanje in usposabljanje odraslih bi morala vsem odraslim omogočiti,
da vse življenje razvijajo in posodabljajo svoje ključne kompetence. Posamezniku mora poleg
doseganja ciljev posamezne stopnje izobraževanja omogočiti tudi razvoj njegovih
potencialov29 in ga spodbuditi za vstop na pot procesa vseživljenjskega učenja.
Izobraževanje naj bi imelo v okviru prizadevanj Evrope 202030 za spodbujanje rasti in
ustvarjanje delovnih mest glavno vlogo.
28
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 11. 07. 07 SEC (2007) 1009, DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE ŠOLE ZA
21. STOLETJE. http://register. consilium. europa. eu/doc/srv?l=SL&f=ST%205394%202010%20INIT, (5. 1. 2014).
29
Lizbonski Evropski svet iz leta 2000 je zahteval okvir ključnih kompetenc za opredelitev tistih kompetenc, ki jih za uspešno življenje v
družbi znanja potrebuje vsak državljan. Priporočilo je na voljo na spletni strani: http://eurlex. europa.
eu/LexUriServ/site/en/oj/2006/l_394/l_39420061230en00100018.pdf.
30

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF (5. 1. 2014).
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Znanje ni samo ključ za premostitev sedanje gospodarske krize, temveč je izjemno
pomembno tudi dolgoročno, saj se za nova delovna mesta zahteva vedno višja raven znanja in
usposobljenosti. Poleg znanja je pomembna socialna razsežnost izobraževanja in njegov
pomen pri privzgoji evropskih vrednot in zagotavljanju, da lahko vsak posameznik zagotovi
svoj prispevek k družbi. Izobraževalni sistemi bi morali stremeti h kakovosti in zagotavljanju
enakih možnosti. Pri prehodu k bolj trajnostnemu in naravi prijaznemu gospodarstvu je
izobraževanje ključno pri prilagajanju na spremembe v življenju in poslovanju.
Izziv je zagotoviti, da so sistemi istočasno učinkoviti pri ustvarjanju odličnosti in pravični pri
dvigovanju splošne stopnje usposobljenosti. Znotraj tega okvirja so nekateri najpomembnejši
izzivi, ki imajo največji vpliv na blaginjo posameznikov in družbe, povezani s kakovostjo
začetnega izobraževanja in usposabljanja vse od zgodnjega učenja in predšolske vzgoje.31
Tako imajo vprašanja o šolah osrednje mesto v razpravah o nacionalnih politikah na področju
izobraževanja. Šola je prostor, v katerem posamezniki pridobijo osnovna znanja, spretnosti in
kompetence ter mnoge temeljne norme, vedenjske vzorce in vrednote, ki jih bodo nosili s
seboj vse življenje. S tem ko dopolnjuje ključno vlogo staršev, lahko šola posameznikom
pomaga razviti njihove sposobnosti ter izkoristiti potencial osebnostne rasti (tako čustvene kot
intelektualne) in blaginje.
Da jih pripravi na življenje v sodobnem svetu, jih mora šola usmeriti na vseživljenjsko pot
učenja. Poleg tega dobra šolska izobrazba postavlja temelje odprti in demokratični družbi z
oblikovanjem državljanske zavesti in solidarnosti pri ljudeh ter spodbujanjem participativne
demokracije32.
To je resničen izziv za organizacijo učenja, njegovo reševanje pa je najbolj odvisno od
zmožnosti učiteljev in vodstva šol. Prav medsebojno sodelovanje, ki predpostavlja drugačno
učiteljevo vlogo ter spodbuja učenčevo participacijo in sodelovanje s starši, postaja eden
ključnih elementov pri spreminjanju institucionalnega okolja, ki bo postavilo temelje za
realizacijo zastavljenih dolgoročnih evropskih ciljev.
V empiričnem delu je predstavljen proces razvoja modela ugotavljanja, spremljanja in
spreminjanja kakovosti interakcij, ki temelji na sodelovanju in aktivni participaciji
udeležencev v tem procesu. Razvoj modela je osnova za spreminjanje vzgojnoizobraževalnega procesa ter njegove kakovosti v smeri transformacijskih pristopov. V tem
procesu je treba zagotoviti participacijo skupin udeležencev (staršev, učiteljev in učencev).
Rezultate vpeljave sprememb smo merili z različnimi instrumenti in v dveh časovnih obdobjih
pred in po vpeljavi sprememb. Kakovost medsebojnega sodelovanja in interakcij smo
ugotavljali z vidika doživljanja odnosa udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa in pri
tem spremljali, kako se v procesu spreminjajo njihova mnenja, stališča, dejavnosti ipd.
Pri izbiri in izvajanju dejavnosti iz načrta je bila omogočena aktivna participacija različnih
udeležencev. V procesu vpeljave sprememb so se z aktivno participacijo skupine udeležencev
v procesu spreminjale pedagoške interakcije.

31

http://eur-lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF (5. 1. 2014).

32

http://register.consilium.europa. eu/doc/srv?l=SL&f=ST%205394%202010%20INIT (5. 1. 2014).
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5

CILJI RAZISKAVE

Cilj raziskovalnega dela je razvoj, uvajanje in evalvacija modela spreminjanja kakovosti
odnosov z medsebojnim sodelovanjem udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Pri tem
nas je zanimalo, kako vnesene spremembe vplivajo na kakovost interakcij v vzgojnoizobraževalnem procesu na nivoju:






ocene odnosov pri udeležencih na začetku in na koncu vpeljave sprememb,
samoevalvacije učiteljev,
identifikacije potreb po usposabljanju in spreminjanju pri učiteljih in na ravni šole,
odnosa do sodelovanja s starši,
vključevanja vseh udeležencev v procesne odločitve.

Temeljni znanstveni prispevek magistrskega dela je razvoj in testiranje participativnega
modela izboljševanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa. V njem vpeljujemo
spremembe, ki vključujejo participacijo (učenci, učitelji, starši) vseh udeležencev vzgojnoizobraževalnega procesa, vplivamo na kakovost interakcij ter s tem na odnosne vidike,
samoevalvacijo učiteljev, odnos do sodelovanja s starši, profesionalni razvoj učiteljev. Model
bo prispeval k oblikovanju učeče se skupnosti, ki temelji na participaciji vseh udeležencev.
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6

HIPOTEZE IN PREDVIDEVANJA

V nalogi smo si zastavili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Z akcijskim raziskovanjem vpeljani model spodbujanja kakovosti z medsebojnim
sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev bo imel pozitiven učinek na odnose med vsemi
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.
Hipoteza 2: Med udeleženci v posamezni skupini (starši, učenci, učitelji) ne predvidevamo
pomembnih razlik v učinkih glede na izbrane demografske značilnosti (spol, starost, stopnja
izobrazbe), zadovoljstvo staršev s šolo, zadovoljstvo glede dela učiteljev in triado poučevanja
učiteljev.
Hipoteza 3: V procesu spreminjanja kakovosti in pogostosti interakcij med udeleženci v
projektu (učenci, učitelji, starši) bodo ti vse aktivneje sodelovali/participirali pri izbranih
dejavnostih.
Hipoteza 4: Po sistematično vpeljanih spremembah v interakciji med učitelji in učenci se bo
povečala pripravljenost učiteljev za lasten profesionalni razvoj in za vnašanje sprememb v
prakso ter za sodelovanje v učeči se skupnosti.
Hipoteza 5: Na podlagi povečanega števila aktivnih udeležencev na dejavnostih se bo
povečalo sodelovanje med vključenimi starši in institucijo.
V evalvaciji modela pričakujemo naslednje rezultate:
 Zaradi vpeljanih sprememb (izvajanje dejavnosti za izboljšanje odnosov med
udeleženci) pričakujemo izboljšanje ocene odnosov med udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa, ki so bili vključeni v raziskovanje, od prvega do drugega
merjenja.
 Pričakujemo, da se bo na podlagi samoevalvacije sodelujočih učiteljev pojavila
potreba po nadaljnjem načrtovanju uvajanja sprememb za izboljševanje kakovosti tudi
na drugih področjih po ISSA načelih in kazalnikih kakovosti (inkluzija, različnost in
demokratične vrednote, ocenjevanje/evalvacija in načrtovanje, strategije (metode in
oblike) učenja in poučevanja, učno okolje, profesionalni razvoj).
 Udeleženci bodo sprejeli potrebo po sodelovanju vseh udeležencev v procesu kot
učinkovito možnost spreminjanja kakovosti interakcij med udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa.
 Na osnovi rezultatov kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja kakovosti
interakcij bomo razvili enega od možnih modelov ugotavljanja, spremljanja in
spreminjanja kakovosti s participacijo udeležencev.
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7

VPELJEVANJE

SPREMEMB

Z

ELEMENTI

AKCIJSKEGA

RAZISKOVANJA

7.1 PROGRAM VNAŠANJA SPREMEMB IN OPREDELITEV VLOGE
RAZISKOVALKE
Izvajanje empiričnega dela raziskovanja za potrebe raziskovanja in razvijanja modela je
potekalo na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice v šolskem letu 2013/2014, od avgusta 2013
do avgusta 2014. Raziskava je bila na šoli izvedena kot interni projekt, ki ni bil posebej
financiran. Akcijsko raziskavo z načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo sem izvedla sama.
Na začetku je treba opredeliti naloge in vlogo raziskovalke v procesu akcijske raziskave:


predhodno načrtovanje korakov akcijske raziskave, oblikovanje problema in razvoj
instrumentov za ugotavljanje stanja pred, po in med procesom ter priprava okvirnega
načrta raziskovanja;
 predstavitev raziskovalnega načrta kot projekta učiteljem z namenom navdušenja za
prostovoljno sodelovanje v projektu;
 priprava potrebnih Power point projekcij za predstavitve projekta učiteljem, staršem;
 priprava list za sprotno izvajanje refleksij, za zapisnike sestankov in poročila;
 oblikovanje načrta na podlagi predlogov učiteljic, staršev in učencev v pregledno
obliko;
 obveščanje udeležencev o srečanjih posameznih skupin;
 oblikovanje zapisnikov po srečanjih skupin, prepis zvočnih zapisov;
 izdelava vprašalnikov za sprotno spremljanje procesa za učiteljice;
 sprotno samoevalviranje po posameznih srečanjih;
 obdelava in interpretacija podatkov na podlagi instrumentov;
 priprava končnega evalvacijskega poročila za starše, učence in učitelje s predstavitvijo
na pedagoških sestankih, razredni skupnosti učencev in svetu šole;
 izvedba anketiranja v obliki intervjujev za učence prve triade,
 izvedba skupinskega reševanja vprašalnikov za učence druge in tretje triade v okviru
razrednih ur;
 analiza odgovorov in anketiranj ter predstavitev ugotovitev;
 vodenje srečanja učiteljev, kjer je bil vsebinsko oblikovan načrt za vpeljavo
sprememb;
 načrtovanje vsebine srečanj skupin;
 moderiranje srečanj skupin;
 analiza in oblikovanje poročil srečanj skupin;
 anketiranje učiteljev med raziskovalnim procesom.
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Glede našega raziskovanja in vplivanja na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa je
pomembno poudariti, da smo na spreminjanje kakovosti vplivali preko interakcij med
udeleženci. Z njihovo dejavnostjo, vključenostjo ob predlaganih dejavnostih smo vplivali na
njihovo doživljanje interakcij in na profesionalni razvoj učiteljev. Spreminjali in spremljali
smo en vidik kakovosti. Tudi Bryk in Schenider (po West – Burnham, 2014) poudarjata, da so
se šole v njunem vzorcu, ki so se zares izboljšale, svoje izboljšave usmerile v izboljševanje
interakcije. Namesto da bi spreminjali strukturni vidik, so spreminjali medsebojne odnose s
ciljem čim večjega medsebojnega zaupanja. Drugo pomembno izhodišče spremljanja
kakovosti je pristop spremljanja od spodaj navzgor. Izhodišča, ki jih je predstavila L. G. Katz
(po T. Vonta 2009a), smo vključili tudi v svoje raziskovanje. Odločili smo se, da svojo
raziskavo gradimo na pristopu od spodaj navzgor. Menimo namreč, da prav pristop od spodaj
navzgor v procesu samoevalvacije šole zagotavlja objektivnost samega procesa. Različnost
udeležencev prispeva različne poglede. Nadalje je bila udeležencem predana odgovornost za
uspešnost samoevalvacije, kar smo dosegli z dejavnim vključevanjem. S pristopom od spodaj
navzgor so učitelji sporočili učencem in staršem, da jim je resnično pomembno njihovo
mnenje, da jih želijo slišati in tudi upoštevati. Prav vidik sprejemanja, zaupanja in občutka, da
si slišan, je zelo pomemben steber motivacije in aktivnega sodelovanja v procesu in sprejemu
odgovornosti. Menimo, da je s tem lahko zagotovljena tudi uspešnost procesa spreminjanja
kakovosti s samoevalvacijo. Za uresničevanje cilja zagotavljanja dodane vrednosti vzgojnoizobraževalnega procesa je potrebna tudi ustrezna stopnja participacije udeležencev, čemur je
sledil tudi naš projekt, predstavljen v empiričnem delu raziskave. Tako kot učence smo tudi
starše v raziskavi vključevali v vseh fazah v procesnih odločitvah. Učenci in starši, ki so
sodelovali v projektu, so imeli možnost izražati svoje mnenja, v plodnem in intenzivnem
sodelovanju na srečanjih so starši in učenci dajali svoje predloge, izmenjavali mnenja in se
odločali. Sprejeti so bili tako predlogi otrok kot staršev. Na neformalnih srečanjih so vsi imeli
možnost prostovoljnega sodelovanja. S tem smo, kot pravi Bergant (2014), poskušali
zagotoviti dobro razmerje med starši in šolo, ki izhaja iz medsebojnega spoštovanja vseh treh
strani: učiteljev, staršev in učencev, stika med akterji v pedagoškem procesu, plodnega
medsebojnega sodelovanja, spodbudnega domačega okolja pri učenju otrok, neformalnih
druženj staršev, učencev in učiteljev.
Naša raziskava je sledila fazam samoevalvacijskega procesa, ki jih omenjata (Musek Lešnik
in Bergant, 2001):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oblikovanje samoevalvacijske skupine;
opredelitev namenov, ciljev in omejitev samoevalvacije;
načrtovanje in izbiranje metode;
zbiranje informacij in oblikovanje podatkov;
analiza in interpretacija podatkov, rezultatov in informacij;
predstavitev rezultatov;
nadaljnja prizadevanja, ki izhajajo iz samoevalvacije.
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1. Samoevalvacijsko skupino smo sestavili iz predstavnikov glavnih interesnih skupin:
učencev, učiteljev in staršev. 2. V fazi opredelitev namenov, ciljev in omejitev
samoevalvacije smo z udeleženci samoevalvacijskih skupin jasno določili, kaj bomo
evalvirali. Vsi, ki so sodelovali, so bili seznanjeni s ciljem in namenom samoevalvacije in
predmetom (področjem) samoevalvacije, v našem primeru o kakovosti interakcij. 3. Učitelji
so zbirali kvalitativne in kvantitativne informacije iz okolja delovanja. V primeru naše
raziskave so bila to mnenja staršev in učencev. Učitelji so na podlagi samoevalvacije
odpravljali slabosti v delovanju. To pomeni, da so pripravili dejavnosti, ki so zahtevale večjo
dejavnost staršev in učencev ter hkrati njihovo večjo vključenost. Tako so ustvarili pogoje za
izboljšanje interakcij. Ker smo raziskavo izvajali eno šolsko leto, smo zadovoljili tudi
časovno omejitev. Musek Lešnik in Bergant (2001) pravita, da raziskave, ki trajajo manj kot
tri mesece, ne dosegajo želenega; trajale naj bi namreč približno pol leta. Musek Lešnik in
Bergant (2001) navajata, da je treba pred začetkom samoevalvacije skupini predstaviti načrt
delovanja oziroma glavne točke, iz katerih naj bi izhajali. V našem primeru so bile vse
samoevalvacijske skupine seznanjene z načrtovanjem in izbiranjem metod.
4. Musek Lešnik in Bergant (2001) menita, da pri samoevalvaciji ne gre nikoli zgolj za
zbiranje podatkov ter da je pomembno, da podatke uredimo v razumljivo obliko. Nadaljujeta,
da jih urejamo v tabele, kjer se le da. V empiričnem delu smo podatke, zbrane s
samoevalvacijo, uredili v tabelah, povsod kjer je bilo mogoče. 5. Vsaka evalvacija mora
vsebovati tudi jasne sodbe, razlage in interpretacije, zato smo v tej fazi zagotovili objektivnost
s tem, da je bila raziskovalka sicer zaposlena na šoli, v kateri se je raziskava izvajala, vendar
ni bila vključena kot udeleženka samoevalvacijskega procesa. 6. Že v fazi načrtovanja
raziskave je bilo opredeljeno, da bo raziskovalka predstavila ugotovitve in končno poročilo
vsem samoevalvacijskim skupinam udeležencev skupinske sklepne evalvacije na zadnjem
srečanju. Ob koncu so tudi skupine ocenile svoje delo in izpostavile slabosti ter predloge
izboljšav dela za naslednjo samoevalvacijo. Projekt in ugotovitve so bili predstavljeni tudi
preostalim staršem in učiteljem, ki sicer niso sodelovali v raziskavi, a bi jih želeli vključiti v
naslednje samoevalvacijske procese. 7. Tudi v naši raziskavi je samoevalvacijsko poročilo
vplivalo na zviševanje kakovosti odnosov v šoli. Na osnovi sklepov in predlogov za
izboljševanje so posamezne učiteljice pripravile akcijski načrt, ki predvideva konkretne
izhodiščne točke za ohranjanje kakovosti. Opredelile so tudi področja, ki potrebujejo
odpravljanje pomanjkljivosti. Samoevalvacija, izvedena na nivoju šole, podaja sliko o šoli,
kakršno vidijo tako zaposleni kot tudi starši in učenci. Pomaga prepoznati prednosti in
slabosti ter evidentira ter izpostavi tista področja, ki potrebujejo izboljšave. Med procesom
samoevalvacije se organizacija oblikuje v učečo se skupnost, aktivni udeleženci v procesu
samoevalvacije sprejemajo odločitve in ukrepe ter s tem dvigujejo celovito kakovost svojega
delovanja.
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7.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Model smo razvijali v treh fazah, po naslednjem načrtu:
1. FAZA:
 Predstavitev projekta učiteljskemu zboru in ravnateljici na OŠ Toneta Čufarja
Jesenice,
 Izpeljava anketiranja s posebej za to pripravljenimi inštrumentariji ter ISSA načeli
kakovosti in kazalniki ali indikatorji kakovosti za samoevalvacijo,
 Zbiranje in obdelava vprašalnikov, analiza odgovorov in ugotovitev.
2. FAZA:
 Vpeljava sprememb ali proces spreminjanja interakcij
Spremljanje vpeljanih sprememb je bilo izpeljano v obliki srečanj štirih skupin, po tri
srečanja od avgusta 2013 do avgusta 2014.
1. skupina: učitelji,
2. skupina: predstavniki staršev,
3. skupina: predstavniki učencev iz vsakega oddelka, ki sodeluje v raziskavi,
4. skupina: trije predstavniki iz vsake od prvih treh skupin.


Srečanja posameznih skupin, načrtovanje in izvajanje dejavnosti za izboljšanje
kakovosti odnosov.

3. FAZA:
 Anketiranje s pomočjo istih vprašalnikov, ki smo jih uporabili v prvi fazi,
 Ovrednotenje vpliva sprememb za izboljšanje kakovosti interakcij,
 Vrednotenje modela na osnovi spoznanj in rezultatov v procesu spreminjanja.

Že v avgustu 2013 je bilo izvedeno prvo srečanje za učiteljice, ki sodelujejo v projektu. Pred
začetkom izvedbe raziskave je bilo načrtovano, da bosta za učitelje oblikovani dve skupini,
eno bi sestavljali učitelji razredne stopnje, drugo učitelji predmetne stopnje. Učiteljice so na
avgustovskem srečanju predlagale, da bi bile združene v eno skupino. To so utemeljile z
dejstvom, da bi v diskusiji rade sodelovale z učiteljicami, s katerimi sicer nimajo veliko
priložnosti sodelovati. Poudarile so, da je prednost, če so skupaj učiteljice iz vseh triad, saj
imajo zelo malo priložnosti za sodelovanje in izmenjavo mnenj. Pomisleke smo imeli le zato,
ker se je s tem število udeležencev povečalo z 10 na 20. Številčnost udeležencev bi lahko
vplivala na to, da se vsi udeleženci ne bi imeli možnosti vključiti v diskusijo na srečanju.
Odločili smo se, da poskusimo izvesti prvo srečanje, tako kot so predlagale učiteljice.
Izkazalo se je, da so vse učiteljice na srečanjih imele možnost aktivno sodelovati, zato smo
učiteljice za vsa ostala srečanja združili v eno skupino.
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Prva faza zbiranja podatkov je potekala od avgusta do konca septembra 2013. Namen tega
koraka je bil ugotoviti stanje odnosov med udeleženci pred vpeljavo sprememb za
spreminjanje kakovosti odnosov.
Za namen 1. dela raziskave je bil oblikovan enotni anketni vprašalnik o odnosih med
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. Sestavljen je iz šestih sklopov in vprašanj za
pridobitev podatkov o spolu, starosti za vse udeležence v raziskavi, o stopnji izobrazbe
staršev in učiteljev, podatkov o zadovoljstvu s šolo, ki jo obiskuje otrok, o zadovoljstvu z
delom za učitelje in triadi poučevanja za učitelje.
Učiteljicam smo na prvem srečanju avgusta 2013 razdelili vprašalnike o odnosih za učitelje,
ki so jih takoj izpolnile in vrnile. Učenci, katerih razredničarke so se odločile za sodelovanje,
so vprašalnike reševali na oddelčnih urah, ki smo jih vodili v septembru 2013.
Konec septembra 2013 in na začetku oktobra 2013 so bila izvedena anketiranja učencev in
staršev. Vsa anketiranja učencev so bila izvedena med oddelčnimi urami. Raziskovalka je
anketiranje izvedla v vsakem oddelku posebej, skupinsko, postopno. Najprej je učencem
predstavila sebe in namen projekta. Razložila jim je pomen petstopenjske lestvice in način
reševanja. Vsako trditev je raziskovalka prebrala, jo pojasnila, da so jo vsi učenci razumeli, in
učence usmerila, da je vsak na svojem vprašalniku izbral in pri vsaki prebrani trditvi označil
ustrezno stopnjo. Raziskovalka je brala trditve, jih razložila, učenci so na svojih anketnih
listih ob trditvah sproti označili svojo stopnjo strinjanja. Tako je anketiranje potekalo gladko
in brez zapletov. Na koncu oddelčne ure so učenci dobili s šiframi opremljene anketne
vprašalnike, da so jih odnesli domov staršem. Starši so doma odgovorili na vprašanja, učenci
so izpolnjene vprašalnike staršev do konca oktobra 2013 vrnili v za to pripravljeno skrinjico v
šolski knjižnici.
V prvi fazi, pred vpeljavo sprememb za spreminjanje kakovosti odnosov, v avgustu in
septembru 2013, smo razdelili: učiteljem, ki so sodelovali v projektu, 20 vprašalnikov o
odnosih za učitelje, staršem učencev sodelujočih oddelkov 202 vprašalnika o odnosih za
starše, učencem sodelujočih oddelkov 202 vprašalnika o odnosih za učence.
Iz skupine udeležencev učiteljev je bilo vrnjenih vseh 20 vprašalnikov, kar predstavlja 100%
odziv, iz skupine udeležencev staršev je bilo vrnjenih 157 vprašalnikov, kar predstavlja 78%
odziv in iz skupine učencev je bilo vrnjenih 188 od 202 razdeljenih vprašalnikov, kar
predstavlja 93% odziv. Visok odstotek vrnjenih vprašalnikov je rezultat zbiranja podatkov.
Anketiranje učiteljev in učencev smo izvedli skupinsko: anketiranje učiteljev na 1. srečanju
učiteljev, anketiranje učencev pa na oddelčnih urah. Staršem so ankete domov odnesli učenci
in jih izpolnjene oddali v namensko skrinjico v knjižnici.
V drugi fazi v času od oktobra 2013 do junija 2014 so učitelji s starši in z učenci izvajali
izbrane dejavnosti iz načrta. V tem času smo pripravili skupna srečanja za učiteljice in
srečanja za predstavnike staršev sodelujočih oddelkov ter srečanja za predstavnike učencev
sodelujočih oddelkov. Vsa srečanja za učiteljice in starše so potekala v popoldanskem času,
za učence pred poukom. Srečanja staršev so trajala vsako po eno uro in pol, srečanja učiteljic
dve uri in srečanja učencev vsako eno uro.
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Na srečanjih so predstavniki posameznih skupin sodelujočih v raziskavi evalvirali izvajanje
dejavnosti iz načrta s pomočjo fotomateriala ali drugega materiala, ki so ga pripravili ob
izvedenih dejavnostih ter ob tem dodajali svojo refleksijo. V tem koraku smo zbirali podatke
na posameznih srečanjih skupin učiteljic, staršev in učencev z uporabo zvočnega zapisa. Za
potrebe analize smo zvočni zapis pretipkali in njihove evalvacije objavili v prilogi evalvacije
in samoevalvacije ob delu po oddelkih.
V novembru 2013 je bilo izvedenih več srečanj: drugo srečanje učiteljev, prvo srečanje
staršev in prvo srečanje učencev. Srečanja (tretje srečanje učiteljev, drugo srečanje učencev in
drugo srečanje staršev), ki so bila načrtovana v mesecu februarju 2014, so bila izvedena v
marcu 2014. Na prestavitev je vplivalo več vzrokov. Prvi je ta, da pri načrtovanju rokov
izvedbe nismo bili dovolj pozorni na dejstvo, da je januar čas, ko se zaključuje prvo
ocenjevalno obdobje in so dejavnosti usmerjene predvsem v pridobivanje čim boljših ocen, in
so dodatne dejavnosti odveč. V mesecu januarju 2014 in delu februarja 2014 so bile zelo
neugodne vremenske razmere, saj je bilo zaradi zelo veliko zapadlega snega in žledoloma
nemogoče zagotoviti visoko udeležbo staršev na načrtovanih dejavnostih. Da bi zagotovili
boljši odziv staršev, smo to obdobje časovno razširili. Četrto srečanje učiteljic, tretje srečanje
predstavnikov staršev sodelujočih oddelkov in tretje srečanje učencev sodelujočih oddelkov
so bili izvedeni v maju 2014. Prisotnost na srečanjih je prikazana v prilogi 4. Iz tabele 34
razberemo, da se je 11 učiteljic (1, 14, 5, 4, 7, 13, 12, 3, 16, 17, 2) srečanj redno udeleževalo.
Osem učiteljic (10, 19, 18, 6, 20, 9, 11 in 15) se ni redno udeleževalo srečanj učiteljic.
Ugotavljamo, da se je 8 razredničark (1, 14, 2, 17, 13, 7, 12, 5) redno udeleževalo srečanj.
Izjema je le razredničarka s kodo 11, ki se je udeležila le prvega in zadnjega srečanja. V tabeli
34, v prilogi 4 o prisotnosti na srečanjih vidimo, da se je srečanj staršev sodelujočih oddelkov
redno udeleževalo šest predstavnikov staršev oddelkov, katerih razredničarke imajo kode: 1,
14, 13, 7, 12, 17. Neredno so se udeleževali trije predstavniki staršev iz oddelka razredničark
s kodami 5, 11, 2. Učenci vseh sodelujočih oddelkov, razen oddelka z razredničarko s kodo
11, so se srečanj udeleževali redno. Odgovor na vprašanje o tem, zakaj so se nekatere
učiteljice redno udeleževale srečanj, druge pa ne, smo poiskali v izhodiščnih motivih, ki so jih
učiteljice navedle na novembrskem srečanju. Raziskovalka, ki je sama usmerjala diskusijo na
vseh srečanjih, jih je povabila, da so izpostavile motiv za sodelovanje v projektu. Glede na to,
da so se za sodelovanje v projektu odločile prostovoljno, smo predvidevali, da je motivacija
pri učiteljicah notranjega izvora. Izpostavljene motive za sodelovanje v projektu smo prikazali
v tabeli 35, priloga 5.
Ugotavljamo, da so motivi za sodelovanje v projektu pri 14 učiteljicah (s kodami 2, 17, 16, 9,
13, 12, 11, 20, 4, 5, 18, 10, 14, 1) notranjega izvora. Notranji dejavniki, ki jih navajajo
učiteljice, so: izziv in profesionalni napredek, pridobivanje izkušenj, pridobivanje novih znanj
in idej, povečevanje sodelovanja s starši, nov način dela in nove ideje, strokovna rast,
pomladitev, možnost spoznavanja staršev in kolegov, spodbuda za večje sodelovanje s starši,
možnost izmenjave mnenj in izkušenj s sodelavkami. Zunanji motiv, pomoč sodelavki
študentki je bil vodilo petim učiteljicam (s kodami 15, 9, 3, 6, 10). Večina učiteljic v projektu
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je bila torej visoko motivirana prav zaradi prostovoljne odločitve za sodelovanje v projektu, ki
je izhajala iz njihove želje in pripravljenosti vnašati spremembe v prakso in skrbeti za lasten
profesionalni razvoj.
Izpostaviti moramo, da so imele v projektu za spodbujanje vključevanja staršev in učencev
gotovo nekoliko lažjo nalogo razredničarke. Učiteljice razredničarke imajo med šolskim
letom obvezna formalna srečanja s starši in z učenci. Za starše so to poleg govorilnih ur tudi
roditeljski sestanki. Za učence so od četrtega do devetega razreda predvidene razredne ure
(pol šolske ure tedensko). Učiteljice razredničarke morajo za ta formalni del s starši in z
učenci izdelati načrt učiteljevega dela v oddelku. Z načrtom za spreminjanje kakovosti
odnosov, ki so ga pripravile udeleženke projekta, so učiteljice razredničarke dobile številne
vsebinske ideje za izvedbo dejavnosti v svojem oddelku. Menimo, da je takšna uporabnost
vsebin projekta predstavljala učiteljicam razredničarkam dodatno motivacijo za sodelovanje v
projektu. Učiteljice, ki niso razredničarke v nobenem oddelku, so za svojo izvedbo določene
dejavnosti za spreminjanje kakovosti odnosov iz načrta morale izbrati svojo ciljno skupino
staršev ali učencev. Menimo, da je prav ta dodatna motivacija pri razredničarkah vplivala na
to, da so se srečanj redno udeleževale. Na srečanjih so učiteljice izmenjale izkušnje, mnenja,
dobile spodbude za še večje sodelovanje s starši in z učenci, dobile so potrditev in nove ideje.
Izpostaviti moramo oddelek 8.1, katerega razredničarka ima kodo 11. Predstavnika staršev ni
bilo na nobenem srečanju staršev sodelujočih oddelkov. Razredničarka je v zapisnik o
roditeljskem sestanku zapisala, da starši tega oddelka niso izbrali nobenega predstavnika, ki bi
jih zastopal na srečanjih staršev. Predstavnik učencev je bil prisoten na prvem srečanju
učencev. Učiteljica je bila prisotna na prvem in zadnjem srečanju.
V obdobju med srečanji (januar 2014 do april 2014) smo pri učiteljih spremljali proces z
instrumentarijem za ugotavljanje sprememb med raziskovalnim procesom. Januarja 2014 in
nato še aprila 2014 je raziskovalka učiteljicam vročila vprašalnike. Učiteljice so vprašalnike
rešile v prostem času, doma. Rešene vprašalnike so oddale v skrinjico, ki je bila za ta namen
postavljena v knjižnici. Namen reševanja tega instrumenta je bil tudi motivacijski. Učiteljice
naj bi spodbudil k izvajanju dejavnosti iz načrta. Najpomembnejši namen reševanja
instrumenta med procesom pa je bil spremljanje sprememb v času izvajanja projekta.
Spremembe smo spremljali z vidika spreminjanja ocene učiteljice med procesom. Pri tem nas
je zanimalo spreminjanje:
•
sodelovanja med starši in institucijo ter aktivno participacijo,
•
doživljanja profesionalnega napredka in refleksije,
•
aktivnosti in vključenosti učencev.
Tretja faza raziskovanja je bila izvedena konec maja 2014 in junija 2014. Tako kot pri prvem
koraku je bilo tudi v tretji fazi izvedeno anketiranje posameznih skupin udeležencev.
Učiteljice so enake vprašalnike o odnosih za učitelje kot na začetku izvajanja projekta rešile
na majskem srečanju. Takoj so jih vrnile. Anketiranje staršev in učencev je potekalo identično
septembrskemu anketiranju.
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Učenci, ki so vprašalnike o odnosih za učence reševali že septembra, so enake vprašalnike
ponovno reševali na oddelčnih urah, ki smo jih vodili v maju in juniju 2014. Učenci so svojim
staršem odnesli domov vabila k sodelovanju skupaj z enakimi vprašalniki o odnosih za starše,
kot so jih reševali v septembru. Izpolnjene so vrnili v šolo. Oddali so jih v skrinjico, ki je bila
tudi tokrat v ta namen locirana v knjižnici. Vse ankete, ki so bile uporabljene za nadaljnjo
obdelavo podatkov, so bile v namensko skrinjico vrnjene do 20. 6. 2014.
Po vpeljavi sprememb za spreminjanje kakovosti odnosov, v juniju 2014 smo učiteljicam
razdelili 20 enakih vprašalnikov o odnosih kot v prvi fazi. Vrnjenih je bilo 19 vprašalnikov,
saj je med izvajanjem raziskave v okviru projekta spreminjanja kakovosti odnosov od
sodelovanja v projektu zaradi osebnih razlogov odstopila ena učiteljica, ki v drugi fazi tudi ni
sodelovala v anketiranju. Vprašalnike smo v drugi fazi ponovno razdelili le tistim učencem in
staršem učencev, ki so vprašalnik izpolnili že v prvi fazi, saj smo lahko le za njih primerjali
spremembe po vpeljavi modela spreminjanja interakcij. Tako smo v drugi fazi sodelujočim
učencem v projektu razdelili 188 enakih vprašalnikov o odnosih kot v prvi fazi. Vrnili so jih
157, kar je 84% odziv. Prav tako smo v drugi fazi razdelili enake vprašalnike kot v prvi
staršem sodelujočih učencev v projektu. Starši so vrnili 111 od 157 razdeljenih vprašalnikov o
odnosih, kar predstavlja 71% odziv. Vzroki slabšega odziva so lahko:
 čas anketiranja na koncu šolskega leta, ko je praviloma slabša motivacija za dodatne
dejavnosti,
 celotna šolska klima je na koncu šolskega leta storilnostno naravnana v pridobivanje
čim boljših ocen,
 velik delež vključenih devetošolcev, ki na začetku junija zaključujejo svoje devetletno
šolanje in niso imeli dovolj motivacije, da bi oddali zaključno povratno informacijo.
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7.3 IZDELAVA NAČRTA AKCIJ S PARTICIPACIJO UDELEŽENCEV
Učiteljice so na prvem srečanju reševale samoevalvacijski vprašalnik. Na podlagi
identifikacije področij nezadovoljstva in potreb po spremembah so s pomočjo ISSA načel
kakovosti in kazalnikov ali indikatorjev za področji interakcij in partnerstva z družinami in
skupnostjo izdelale načrt konkretnih akcij.
Pri tem so postavile naslednje cilje:
 povečati aktivnost učencev pri pouku,
 povečati sodelovalno učenje učencev,
 spodbuditi vključevanje učencev k načrtovanju dejavnosti pri pouku,
 spodbuditi samoocenjevanje dela učencev,
 povečati vključevanje staršev v delo oddelka.
Na podlagi ciljev in vsebine samoevalvacijskega vprašalnika, ki so ga reševale na srečanju, so
izdelale načrt dejavnosti za spreminjanje kakovosti odnosov. Načrt je razdeljen na dva dela.
Dejavnosti v prvem delu so usmerjene v interakcijo z učenci, dejavnosti drugega dela pa v
interakcijo s starši.
1. del
Namen dejavnosti prvega dela je bil spodbuditi učence k večji dejavnosti in vključenosti
pri pouku. Omenjene dejavnosti so tematsko razvrščene na šest področij:












SISTEMATIČEN PRISTOP RAZVIJANJA SODELOVALNEGA UČENJA:
dejavnost, ki se izvede v parih ali trojkah (v manjših skupinah).
Učenci sodelujejo pri izbiri tem za skupinsko delo.
Skupno oblikovanje pravil za delo v skupini (napisano na vidnem mestu v učilnici).
Analiza upoštevanja pravil skupinskega dela v pogovoru z učenci.
SISTEMATIČNO SPODBUJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI:
Začetne dejavnosti (lahko v krogu), ki so namenjene spodbujanju socialnih spretnosti,
sodelovanju, vzpostavljanju zaupanja. Dejavnosti lahko izberejo in pripravijo učenci.
Minute izvajanja socialnih spretnosti ob koncu ure kot nagrada za dobro opravljeno
delo.
Vključevanje didaktičnih iger.
Več iger vlog.
Menjava vlog pri določeni temi (učitelj-učenec).
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UČENCEM VEČKRAT PONUJENA MOŽNOST IZBIRE:
 Izbirajo med temami.
 Izbirajo med dejavnostmi.
 Izberejo člane skupine.




















SAMOVREDNOTENJE LASTNEGA DELA:
Učenci na preizkusu znanja na koncu napišejo, kaj pričakujejo, kaj je bilo težko, kaj
menijo, da morajo še utrditi (vedno pri pisnem ocenjevanju).
Učenci prve triade z barvanjem 'smeškov' ocenijo svojo uspešnost in počutje (vedno
pri ocenjevanju).
Razgovor o tem, kako se počutijo, kako doživljajo preverjanje in ocenjevanje znanja.
Oblikovanje ocenjevalnih skupin učencev. Učenci med uro dobijo nalogo ocenjevalca,
ki oceni delo v skupini, aktivno poslušanje … (enkrat tedensko ali pogosteje).
Sami poiščejo vire in informacije.
PRIPRAVA GRADIVA:
Učenci pripravijo raziskovalne projektne, domače naloge, eksperimente, ki
predstavljajo iztočnico (uvod) za naslednjo učno uro.
Učenci predlagajo, kako bi temo dneva razvijali naprej, sami pripravijo dodatno
gradivo, ki je vključeno v naslednjo uro.
Učenci izberejo in pripravijo gradivo na določeno temo.
Predhodno pripravijo eksperiment in ga izvedejo v delu ure.
Učenci opravljajo dobra dela na določen dan in o tem naslednji dan poročajo.
MEDVRSTNIŠKO SODELOVANJE:
Dežurstvo starejših učencev med malico mlajših učencev.
Starejši učenci berejo mlajšim.
Družabne igre (med odmori).
Starejši učenci pripravijo mlajšim in mlajši pripravijo starejšim: lutkovno igrico,
športne dejavnosti in igre, predstavijo zanimivo temo s področja naravoslovja …
Starejši učenci naučijo mlajše skupinski ples.
Tutorstvo.

V drugem delu so predlagane dejavnosti, ki so nastale na prvem srečanju učiteljic, ki
spodbujajo vključevanje staršev v oddelek in k sodelovanju z institucijo.
2. del:
Namen dejavnosti drugega dela je bil spodbuditi vključevanje staršev v oddelek.
Dejavnosti za starše so tematsko razdeljene na tri področja:
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FORMALNE OBLIKE SREČANJ S STARŠI:
 govorilne ure (skupaj z otrokom) in roditeljski sestanki












STARŠI KOT PARTNERJI NA NEFORMALNIH SREČANJIH:
skupni izleti – starši in učenci (pohod na Hom, Savske jame …),
orientacijski pohod za starše in otroke (trim steza),
skupni obisk športne prireditve,
kostanjev piknik,
starši kot partnerji (pohod na Hrušico in športne igre),
srečanje s starši, učenci in njihovi hišni ljubljenčki ter skupni sprehodi,
medgeneracijske igre (igre naših babic),
delavnice za starše in otroke,
debatna ura s starši o starševstvu in izzivih vzgoje,
vključevanje staršev v športne dejavnosti (mini družinska olimpijada).













STARŠI KOT PARTNERJI PRI DEJAVNOSTIH V RAZREDU:
srečanja, na katerih učenci predstavijo svoje delo,
obiski staršev pri pouku,
dan odprtih vrat,
starši predstavijo svoje hobije ali poklice,
starši pripravijo lutkovno igrico za otroke,
zaključno srečanje pripravijo starši z učenci,
kuhajmo skupaj s starši,
spremstvo staršev na športnem dnevu,
okrasitev novoletnega drevesa skupaj s starši,
obisk na domu (ogled vrta, sadovnjaka, delavnice …),
obisk in izmenjava izvedbe delavnic (npr. Dom Matevža Langusa – OŠ TČJ),

V septembru 2013 so učiteljice izdelale letni delovni načrt in ga dopolnile s svojimi predlogi.
O tem, da so se vključile v projekt, so učiteljice seznanile učence na oddelčni uri in starše na
prvem roditeljskem sestanku. Da smo zagotovili enotnost predstavitev, smo pripravili Power
point projekciji. Ena je bila namenjena predstavitvi staršem na roditeljskem sestanku, druga
učencem na oddelčni skupnosti. Obe sta vključevali naslednje pomembne točke:






naslov projekta s kratko predstavitvijo raziskovalke,
namen in cilje projekta,
način izvajanja projekta s predstavitvijo časovnih korakov v projektu,
opredelitev nalog udeležencev v projektu,
okvirni načrt predlaganih dejavnosti, ki so ga učiteljice pripravile na njihovem prvem
skupnem srečanju z navodilom, da dodajo svoje predloge,
 navodilo za izbiro predstavnika, ki bo zastopal oddelek na srečanjih,
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 navodilo za izbiro dejavnosti, ki se jim bodo posvetili v šolskem letu,
 predlog za naslednji izvedeni skupni korak.
Do konca septembra so učiteljice po navodilih izvedle roditeljske sestanke s starši in oddelčne
ure z učenci. Staršem in učencem so predstavile vsebino in cilje projekta, v katerega so se
vključile z namenom izboljševanja kakovosti odnosov med udeleženci. Učitelji, starši in
učenci so pregledali načrt dejavnosti, se o tem pogovorili, podali svoja mnenja in predloge ter
skupaj izbrali dejavnosti, ki jih bodo izvajali. Starši in učenci so izbrali tudi predstavnike, ki
so jih zastopali na srečanju staršev (novembra 2013, februarja 2014 in maja 2014), učencev in
sodelujočih oddelkov v projektu. Zapisnike roditeljskih sestankov in razrednih ur z izbranimi
predlogi, pripombami in predlogi udeležencev z dejavnostmi, ki so jih izbrali starši, učenci in
učitelji, so učitelji poslali izvajalki projekta. Načrt dejavnosti s prvega srečanja učiteljev je
izvajalka projekta dopolnila z dodatnimi predlogi učiteljev, staršev in učencev z roditeljskih
sestankov in razrednih ur. Tako je nastal končni načrt dejavnosti, ki so ga učitelji dobili v
oktobru 2014 in ga začeli izvajati. V prilogah smo v treh tabelah prikazali:
 Priloga 1, tabela 31: Predlogi dejavnosti učiteljice, staršev in učencev ter njihov
skupni izbor.
 Priloga 2, tabela 32: Koliko učiteljic je skupaj s starši izbralo in izvedlo določeno
dejavnost iz načrta za spodbujanje učencev k večji dejavnosti in vključenosti?
 Priloga 3, tabela 33: Koliko učiteljic je skupaj s starši izbralo in izvedlo določeno
dejavnost iz načrta za spodbujanje učencev in staršev za sodelovanje v oddelku?
Največ udeležencev je izbralo dejavnosti s področja sistematičnega dela v skupinah in
medvrstniškega sodelovanja za spodbujanje vključevanja in dejavnosti učencev. Na področju
povečanja vključenosti staršev je najštevilčnejši izbor s področja dejavnosti, ko so starši
partnerji pri dejavnostih v razredu. Najpogosteje izbrana dejavnost je bila: starši predstavijo
svoje hobije in poklice (5) in začetne dejavnosti (lahko v krogu), ki so namenjene spodbujanju
socialnih spretnosti, sodelovanju, vzpostavljanju zaupanja. Dejavnosti lahko izberejo in
pripravijo učenci. S področja predhodna priprava gradiva ni bila izbrana nobena dejavnost.
Nekaj dejavnosti so udeleženci izvedli dodatno, čeprav v načrtu prvotno niso bile navedene
kot izbrane dejavnosti. Te dejavnosti so: medvrstniško sodelovanje med hospitaliziranimi
otroki in starši, ki pridejo na obisk na oddelek, medvrstniške igre s prostovoljci iz tujine,
individualna srečanja z učenci po pouku, samoevalvacija dela učencev, ki obiskujejo dodatno
strokovno pomoč, učenci sami urejajo razstavni pano pred učilnico.
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7.4 OPIS SODELUJOČIH V RAZISKAVI IN KONTEKSTA RAZISKAVE
Vzorec predstavlja mestna šola, Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, katere ustanoviteljica
je občina Jesenice. V šolskem letu 2013/2014 jo je obiskovalo 631 učencev. Šolski okoliš
sestavljajo tri mestne krajevne skupnosti: Krajevna skupnost Staneta Bokala, Krajevna
skupnost Cirila Tavčarja, Krajevna skupnost Mirka Roglja Petka, in dve podeželski: Krajevna
skupnost Hrušica in Krajevna skupnost Planina pod Golico. Učenci so bili razdeljeni v 28
oddelkov, 16 oddelkov od 1. do 5. razreda in 12 oddelkov od 6. do 9. razreda. V šolskem letu
2013/2014 so bili v šoli zaposleni naslednji strokovni delavci: ravnateljica, dve pomočnici, 30
učiteljic razrednega pouka, 28 učiteljev in učiteljic predmetnega pouka, 2 svetovalni delavki,
knjižničarka, računalnikar in asistentka za fizično pomoč gibalno oviranim učencem. Šola je
velika in nudi dobre pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Vsak oddelek ima
matično učilnico, učilnice so razdeljene po predmetnih področjih. Za naravoslovne predmete
imajo z ustrezno laboratorijsko opremo opremljene učilnice, ki nudijo možnost kakovostnega
pouka. Veliko možnosti imajo za športno vzgojo, saj imajo malo telovadnico z gimnastično
jamo, veliko telovadnico, trim kabinet, bazen, zunanje igrišče. Za kulturne prireditve imajo
veliko dvorano, ki v zimskem času služi kot telovadnica. Vse učilnice imajo spletno
povezavo, tako da so dobro podprte z učno tehnologijo. Vse izobraževalne programe so v
šolskem letu 2014/2015 izvajali strokovno usposobljeni učitelji. 135 ur na teden so izvajali
učitelji ali svetovalni delavci za učence, ki imajo specifične učne težave na posameznih
področjih in jim je z odločbo dodeljena ustrezna strokovna pomoč. Vzgojno-izobraževalno
delo je potekalo po veljavnem predmetniku za osnovne šole, predpisanem s strani Ministrstva
za šolstvo in šport. Dnevi dejavnosti: tehniški, športni, kulturni in naravoslovni so
dopolnjevali in nadgrajevali obravnavane vsebine pri pouku. V drugem, četrtem, petem in
sedmem razredu organizirajo športno-naravoslovne tabore. Že nekaj let uspešno izvajajo
vzgojno-izobraževalno delo na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Jesenice. Za pouk in
opravljanje drugih dejavnosti v bolnišničnem oddelku sta razporejena 2,5 strokovna delavca.
Učitelji vzpostavijo stik z učitelji na šolah, iz katerih prihajajo otroci, predvsem če gre za
dolgotrajno bolne otroke.
V LDN (letni delovni načrt) septembra 2013 so bile določene naslednje proslave in prireditve,
ki naj bi jih izvedli v šolskem letu 2013/2014:








Sprejem prvošolčkov
Varnost na poti v šolo – obisk policista v 1. razredu
Medobčinsko tekmovanje: Kaj veš o prometu?
Dan jezikov: izdelovanje plakatov in radijska oddaja
Teden otroka – dejavnosti v posameznih oddelkih
14. november – oddaja šolskega radia ob obletnici rojstva Toneta Čufarja
Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti
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Novoletno rajanje – zabavne igre z novoletnim plesom
Poklicni sejem z mednarodno udeležbo
Radijska oddaja ob 8. februarju
Sodelovanje na kvizu, kaj veš o svojem mestu
13. junij – zaključek osnovnošolskega izobraževanja za učence 9. razreda
24. junij, proslava ob dnevu državnosti
Mala atletska olimpijada
Nastopi pevskih zborov v drugih ustanovah
Prireditev ob zaključku bralne značke
Novoletni sprejem upokojencev
Razstave likovnih izdelkov na upravni enoti in v Bolnišnici Jesenice
Sodelovanje z drugimi osnovnimi, srednjimi šolami, zavodom za šport, Mladinskim
centrom
 Jesenska in spomladanska papirna akcija.

Opisana šola je bila kot enota raziskovanja izbrana zato, ker v letih, ko bi morala biti izvedena
raziskava, nobena druga šola ni bila zainteresirana za sodelovanje. To obdobje je bilo
povezano s splošnim nezadovoljstvom na področju šolstva, kar je odražala celotna družbena
situacija. Raziskava je bila kot projekt predstavljena učiteljskemu zboru Osnovne šole Toneta
Čufarja Jesenice z namenom, da se 20 učiteljev (10 razrednikov in 10 nerazrednikov)
prostovoljno vključi v enoletni projekt s ciljem izboljševanja odnosov med udeleženci
vzgojno-izobraževalnega procesa.
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PREDSTAVITEV VZORCA SODELUJOČIH UČITELJEV

Vprašalnik je v prvi fazi izpolnilo 20 učiteljic, starih od 26 do 59 let, njihova povprečna
starost pa je bila nekaj manj kot 45 let. 10 (50%) jih poučuje v 3. triadi, 4 anketirane učiteljice
(20%) poučujejo v 2. triadi, 5 (25%) pa v 1. triadi, ena učiteljica na vprašanje ni odgovorila.
11 (55%) jih ima dokončano univerzitetno izobrazbo, 8 (40%) ima visoko šolo, ena
anketirana učiteljica (5%) ima dokončano podiplomsko izobrazbo. Nobena učiteljica ni niti v
prvi niti v drugi fazi anketiranja odgovorila, da je na delu nezadovoljna oz. da je redko
zadovoljna, je pa bilo v drugi fazi zadovoljstvo učiteljic z delom nekoliko višje, saj sta dve
učiteljici več odgovorili, da sta na delu zelo zadovoljni (tabeli 1 in 2).

Tabela 1: Opis vzorca učiteljev-učiteljic
1. faza – PRED

2. faza – PO

Spremenljivka

Kategorija

n

%

n

%

Triada poučevanja

1. triada

5

25,0%

5

26,3%

2. triada

4

20,0%

4

21,1%

3. triada

10

50,0%

9

47,4%

Brez odgovora

1

5,3%

Stopnja izobrazbe

Zadovoljstvo pri delu

1

5,0%

Visoka šola

8

40,0%

7

36,8%

Univerzitetna izobrazba

11

55,0%

11

57,9%

Podiplomska izobrazba

1

5,0%

1

5,3%

Nezadovoljen

0

0,0%

0

0,0%

Redko sem zadovoljen

0

0,0%

0

0,0%

Zadovoljen

3

15,0%

3

15,8%

Pogosto sem zadovoljen

13

65,0%

10

52,6%

Zelo sem zadovoljen

4

20,0%

6

31,6%

20

100,0%

19

100,0%

Skupaj
n – število odgovorov, % – delež odgovorov v odstotkih
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PREDSTAVITEV VZORCA SODELUJOČIH UČENCEV
V prvi fazi je vprašalnik izpolnilo 188 učencev, 93 (49,5%) moškega spola in 95 (50,5%)
ženskega spola. V drugi fazi je sodelovalo 177 učencev, ki so vprašalnik izpolnili že v prvi
fazi, in sicer 89 (50,3%) moškega spola in 88 (49,7%) ženskega spola. V prvi fazi je 111
(59,0%) učencev obiskovalo 3., 4. ali 5. razred, 77 (41,0%) pa je obiskovalo 8. oz. 9. razred.
V drugi fazi je bilo v 3. ,4. ali 5. razredu 97 (61,8%) učencev, ki je izpolnilo vprašalnik, iz 8.
oz. 9. razreda pa je bilo 60 (38,2%) učencev (Tabela 2).

Tabela 2: Opis vzorca učencev
1. faza

2. faza

Spremenljivka

Kategorija

n

%

n

%

Spol

Moški

93

49,5%

89

50,3%

Ženski

95

50,5%

88

49,7%

7

8

4,3%

6

3,8%

8

64

34,0%

55

35,0%

9

22

11,7%

20

12,7%

10

17

9,0%

16

10,2%

12

6

3,2%

3

1,9%

13

42

22,3%

33

21,0%

14

24

12,8%

20

12,7%

15

5

2,7%

4

2,5%

3

67

35,6%

59

37,6%

4

23

12,2%

20

12,7%

5

21

11,2%

18

11,5%

8

37

19,7%

28

17,8%

9

40

21,3%

32

20,4%

188

100,0%

157

100,0%

Starost

Razred

Skupaj
n – število odgovorov, % – delež odgovorov v odstotkih
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PREDSTAVITEV VZORCA STARŠEV
Vprašalnik za starše je v prvi fazi izpolnilo 157 staršev, 25 (15,9%) očetov in 132 (84,1%)
mam. V drugi fazi je vprašalnik izpolnilo 111 staršev, ki so vprašalnik izpolnili že v prvi fazi,
od tega 20 (18,0%) očetov in 91 (82,0%) mam. Velika večina ima srednješolsko izobrazbo
(63,1% v prvi fazi in 59,5% v drugi fazi), višjo ali visoko izobrazbo ima 42 (26,7%) staršev v
prvi fazi oz. 31 (27,9%) staršev, ki so sodelovali v drugi fazi, univerzitetno oz. podiplomsko
izobrazbo pa ima 11 (7,0%, prva faza) oz. 9 (8,1%, druga faza) staršev, osnovnošolsko
izobrazbo ima 5 (3,2% prva faza oz. 4,5% druga faza) staršev, ki so sodelovali v raziskavi.
Zadovoljstvo s šolo, ki jo obiskuje otrok, je v obeh fazah približno enako, v prvi fazi je tako
pogosto zadovoljnih oz. zelo zadovoljnih 84 (53,5%) staršev, v drugi fazi pa 61 (54,9%)
staršev (Tabela 3).
Tabela 3: Opis vzorca staršev
1. faza

2. faza

Spremenljivka

Kategorija

n

%

n

%

Spol

Moški

25

15,9%

20

18,0%

Ženski

132

84,1%

91

82,0%

Osnovna

5

3,2%

5

4,5%

Srednja

99

63,1%

66

59,5%

Višja

19

12,1%

14

12,6%

Visoka

23

14,6%

17

15,3%

Univerzitetna

9

5,7%

7

6,3%

Podiplomska

2

1,3%

2

1,8%

Stopnja izobrazbe

Zadovoljstvo s šolo, ki jo obiskuje otrok

Nezadovoljen

2

1,3%

2

1,8%

Redko sem zadovoljen

4

2,5%

2

1,8%

Zadovoljen

67

42,7%

46

41,4%

Pogosto sem zadovoljen

58

36,9%

42

37,8%

Zelo sem zadovoljen

26

16,6%

19

17,1%

157

100,0%

111

100,0%

Skupaj
n – število odgovorov, % – delež odgovorov v odstotkih

Starši, ki so sodelovali v prvi fazi raziskave in so odgovorili na vprašanje o starosti (N = 139),
so bili v povprečju stari nekaj manj kot 39 let, najmlajši ima 28 let, najstarejši pa 57 let.
Povprečna starost staršev, ki so sodelovali v drugi fazi raziskave in so odgovorili na vprašanje
o starosti (N = 98), je 37 let, najmlajši ima 28 let, najstarejši pa 53 let.
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7.5 OPIS MERSKIH PRIPOMOČKOV
Pri izdelavi instrumentov za potrebe preverjanja stanja doživljanja odnosov pred in po
vpeljavi sprememb smo sledili temeljnim ciljem raziskovanja:





Ugotoviti doživljanje odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Ugotoviti, kolikšne so spremembe v doživljanjih odnosov med udeleženci glede na
vpeljane spremembe.
Ugotoviti, koliko se spreminja učiteljev odnos do njegovega profesionalnega razvoja
in pomena refleksije.
Ugotoviti, koliko se spreminja aktivna participacija udeležencev.

Na podlagi hipotez in teoretičnih izhodišč smo vsebinsko oblikovali:




vprašalnik za učitelje (Priloga 14)
vprašalnik za starše (Priloga 15)
vprašalnik za učence (Priloga 16)

Vsak vprašalnik za vse udeležence vsebuje:






krajši uvod,
navodila za reševanje,
petstopenjsko lestvico,
vprašanja za ugotavljanje demografskih značilnosti,
vprašanja o doživljanju kakovosti odnosov med udeleženci na podlagi ISSA načel za
področje interakcij in sodelovanja z družinami.

Za samoevalvacijo, ki smo jo izpeljali na začetku raziskovanja in na koncu po vpeljavi
sprememb za izboljšanje kakovosti interakcij, smo uporabili ISSA načela kakovosti in
kazalnike ali indikatorje na področju interakcij in partnerstva z družinami in s skupnostjo. V
vprašalnike za učitelje smo dodali vprašanja, ki so namenjena spremljanju odnosa učiteljev do
njihovega profesionalnega odnosa in pomena refleksije in koliko se spreminja aktivna
participacija udeležencev. Vprašanja, ki so vključena v instrumente za starše, učence in
učitelje, so vsebinsko razdeljena v štiri sklope. Posamezen sklop se navezuje na eno
raziskovalno hipotezo.
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1. sklop: Doživljanje kakovosti odnosov med udeleženci – področje interakcij (ISSA 1., 2. in
3. načelo) 33 vključuje vprašanja od 1.1 do vključno vprašanja 2.3.4; ta vključujejo:












izražanje zadovoljstva z delom (1.1.1),
usklajenost pričakovanj učitelja in otrokove stopnje razvoja (1.1.2),
stimuliranje razvoja otroka z interakcijo preko celega dne (1.1),
občutljivost učitelja za potrebe vsakega otroka (1.1.4),
ustvarjanje priložnosti za otroke, preko katerih otroci lahko sprejemajo odločitve, jih
uresničujejo, njihove odločitve pa so hkrati sprejete s strani drugih (1.1.5),
razvijanje otrokove pobude, avtonomije, samozadostnosti in zmožnosti vodenja (1.1.6),
pospeševanje enakovredne interakcije med otroki z namenom, da se podpre njihov
socialni razvoj, izgrajuje medsebojno razumevanje, vzajemno podporo in občutek
skupnosti (skupinskosti), kar jim pomaga doseči cilje učenja in razvoja (1.2.1),
ponujanje dejavnosti, ki pomagajo otroku pri prepoznavanju in razločevanju njegovih
občutkov in prav tako občutkov njemu enakih ter zmožnost komuniciranja o le-teh (1.2.2),
predstavljanje demokratičnih vrednot s spodbujanjem vsakega otroka, da primerno izrazi
svoje mnenje in da lahko sodeluje v sprejemanju odločitev (1.2.3),
spodbujanje in podpiranje razvoja otrokovega jezika in komunikacije v mnogo smereh
preko celega dne (1.2.4).

Analiza odgovorov na ta vprašanja preverja veljavnost H1: »Z akcijskim raziskovanjem
vpeljani model spodbujanja kakovosti z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in
staršev bo imel pozitiven učinek na odnose med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega
procesa.« in H2: »Med udeleženci v posamezni skupini (starši, učenci, učitelji) ne
predvidevamo pomembnih razlik v učinkih glede na izbrane demografske značilnosti (spol,
starost, stopnja izobrazbe, zadovoljstvo staršev s šolo, zadovoljstvo pri delu učiteljev in triada
poučevanja učiteljev).«
2. sklop: Aktivna participacija
Vprašanja tega sklopa se nanašajo na vse bolj aktivno participacijo udeležencev, kar preverja
veljavnost hipoteze H3 (v procesu spreminjanja kakovosti interakcij med udeleženci, ki
sodelujejo v projektu, bodo ti vse bolj aktivno sodelovali/participirali). Preverjali smo:


pogostost stikov z drugimi člani skupine učiteljic, ki sodelujejo v raziskavi, v času
trajanja projekta (3.1),

33

Moj reflektivni dnevnik; Issa pedagoška področja kakovosti; prevedeno po izvirniku: Competent Educators Of The 21 St Century. Issa's
Principles Of Quality Pedagogy, avtorice: dr. Dawn Tankersley, Aija Tuna, Sanja Brajković, dr. Cornelia Cincilei, Sanja Handzar, Tahmina
Rajabova, Regina Rimkiene, Regina Sabaliauskiene, Zorica Trkić, dr. Tatjana Vonta. Priredile: dr. Tatjana Vonta, mag. Mateja Režek,
Jerneja Jager, Petra Zgonec, Urša Novak, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana
2011.
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pogostost aktivnega sodelovanja na srečanjih (3.2),
mnenje učiteljice o aktivnem sodelovanju drugih članov skupine na srečanjih (3.3),
predlogi za aktivnejše sodelovanje članov skupine na srečanjih (3.4).

Analiza odgovorov na ta vprašanja preverja veljavnost H3: »V procesu spreminjanja
kakovosti in pogostosti interakcij med udeleženci v projektu (učenci, učitelji, starši) bodo ti
vse bolj aktivno sodelovali/participirali pri izbranih dejavnostih.«
3. sklop: Profesionalni razvoj
Za ugotavljanje sprememb v pripravljenosti učiteljev za lasten profesionalni razvoj













pogostost iskanja novih idej (4.2),
pogostost vnašanja novih idej v delo (4.3),
pomembnost dela samorefleksij za profesionalni napredek učitelja (4.6),
pomembnost sodelovanja z vsemi udeleženci za profesionalni razvoj učitelja (4.4),
pomembnost vnašanja novih idej v delo (4.1),
pogostost iskanja novih idej (4.2),
pogostost vnašanja novih idej v delo (4.3),
izvajanje dnevne refleksije (4.5),
povezovanje z drugimi učitelji za potrebe dnevne refleksije (4.8),
pomembnost dela samorefleksij za profesionalni razvoj (4.6),
pomembnost kakovostne interakcije z učenci (2.2),
pomembnost vnašanja novih idej v delo (4.1).

Analiza odgovorov na ta vprašanja preverja veljavnost H4: »Po sistematično vpeljanih
spremembah v interakciji med učitelji in učenci se bo povečala pripravljenost učiteljev za
lasten profesionalni razvoj in za vnašanje sprememb v prakso ter za sodelovanje v učeči se
skupnosti.«
4. sklop: Doživljanje kakovosti odnosov med udeleženci – področje sodelovanja med starši in
institucijo (ISSA 4., 5. in 6. načelo)34
Odgovore na spremembe v sodelovanju med starši in institucijo so dali odgovori na naslednja
vprašanja v vprašalnikih za učitelje, starše in učence; zbrani so tudi podatki o tem, kakšni so:

34

Moj reflektivni dnevnik; Issa pedagoška področja kakovosti; prevedeno po izvirniku: Competent Educators Of The 21 St Century. Issa's
Principles Of Quality Pedagogy, avtorice: dr. Dawn Tankersley, Aija Tuna, Sanja Brajković, dr. Cornelia Cincilei, Sanja Handzar, Tahmina
Rajabova, Regina Rimkiene, Regina Sabaliauskiene, Zorica Trkić, dr. Tatjana Vonta. Priredile: dr. Tatjana Vonta, mag. Mateja Režek,
Jerneja Jager, Petra Zgonec, Urša Novak, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana
2011.
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spoštljivi socialni odnosi z družinami, drugim osebjem in člani skupnosti, hkrati pa
oblikovanje in spodbujanje te vrste interakcij (1.3.1),
sodelovanje z drugimi strokovnjaki v šoli in skupnosti v podpiranju/spodbujanju razvoja
in učenja otrok (1.3.2),
vključevanje družinskih članov v izobraževalen proces (2.1.1),
vključevanje družinskih članov v vzajemno sprejemanje odločitev o učenju, razvoju
njihovih otrok in o družabnem življenju v učilnici (2.1.2),
vključevanje družinskih članov v sprejemanje odločitev, ki zadevajo otrokovo učno okolje
(2.1.3),
redna komunikacija z družinami (2.2.1),
komuniciranje z družinami z namenom pridobiti vpogled v otrokove sposobnosti,
zanimanja in potrebe (2.2.2),
spodbujanje priložnosti za družine, da se druga od druge lahko učijo in se pri tem tudi
podpirajo (2.2.3),
zaupnost pri obravnavi podatkov o družinah in otrocih (2.2.4),
uvajanje otrok v skupnost (2.3.1),
pomoč družinam pri pridobivanju informacij, virov in storitev, potrebnih za povečevanje
učenja in razvoja otrok (2.3.2),
uporaba znanja otrokove skupnosti in družine kot celostni/bistveni del učnega načrta in
njihovih učnih izkušenj (2.3.3),
delitev informacij in ideje staršem in družinskim članom o tem, kako oblikovati
stimulativno domače učno okolje (2.3.4),
pomembnost kakovostne interakcije s starši (2.1),
pomembnost kakovostne interakcije z učenci (2.2),
učiteljevo mnenje o tem, kaj je dobro pri njegovem sodelovanju s starši (1.5),
učiteljevo mnenje o tem, na kaj je ponosen pri svojem sodelovanju s starši (5.6),
zaznavanje sprememb v odnosih in sodelovanju s starši (5.7),
predlogi za izboljšanje kakovosti interakcij s starši (2.3).

Poleg vprašanj, ki so izhajala iz načela ISSA, smo sklopu sodelovanja s starši v vprašalnike za
učitelje dodali še vprašanja za spremljanje sprememb med procesom. Vključevala so:









pogostost sodelovanja s starši poleg formalnih oblik (5.1),
učiteljevo oceno sodelovanja s starši (5.2),
pomembnost kakovostne interakcije s starši (2.1),
učiteljevo mnenje o tem, kaj pogreša pri sodelovanju s starši (5.4),
učiteljevo mnenje o tem, kaj je dobro pri sodelovanju s starši (1.5),
učiteljevo mnenje o tem, na kaj je ponosen pri sodelovanju s starši (5.6),
zaznavanje sprememb v odnosih in sodelovanju s starši (5.7),
predlogi za izboljšanje kakovosti interakcij s starši (2.3).
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Z analizo odgovorov na ta vprašanja smo preverjali veljavnost H5: »Na podlagi povečanega
števila aktivnih udeležencev na dejavnostih se bo povečalo sodelovanje med vključenimi
starši in institucijo.«
Vprašalnik za starše in vprašalnik za učence sta vsebovala vprašanja iz dveh sklopov:



doživljanja kakovosti odnosov med udeleženci – področje interakcij (1. sklop),
doživljanja kakovosti odnosov med udeleženci – področje sodelovanja s starši in
institucijo (4. sklop).

V vprašalnik za učitelje smo vključili vprašanja iz vseh sklopov:





doživljanja kakovosti odnosov med udeleženci za področje interakcij (1. sklop),
aktivne participacije (2. sklop),
profesionalni razvoj (3. sklop),
doživljanja kakovosti odnosov med udeleženci za področje sodelovanja s starši in
institucijo (4. sklop).

Za ugotavljanje sprememb med raziskovalnim procesom smo razvili instrument za učiteljice
VPRAŠALNIK ZA SPREMLJANJE PROCESA SPREMINJANJA INTERAKCIJ MED UDELEŽENCI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVANEGA PROCESA (Priloga 17).

Poleg vseh vprašanj iz 2. sklopa (aktivne participacije), 3. sklopa (profesionalnega razvoja)
vključuje tudi naslednja vprašanja, ki spremljajo spreminjanje mnenja učiteljic o tem:
 kaj jim je najbolj všeč v projektu (2.),
 kaj bi spremenile v projektu (3.),
 kaj pridobivajo s tem projektom (4.),
 koliko so v profesionalnem smislu napredovale (5.),
 katera pričakovanja v projektu so dosežena, delno dosežena in nedosežena (6.),
 katere dejavnosti so vključili zaradi izvajanja tega projekta (7.),
 s kom se povezujejo zaradi izvajanja dejavnosti v projektu (8.),
 kako pogosto sodelujejo s starši poleg formalnih oblik (5.1),
 kako ocenjujejo svoje sodelovanje s starši (5.2).
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8

REZULTATI IN INTERPRETACIJA

8.1 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Vse pridobljene podatke iz merskih instrumentov za učitelje, učence in starše smo opisali s
frekvencami in frekvenčnimi odstotki, intervalne spremenljivke ter spremenljivke z lestvico
pa smo še dodatno opisali s številom veljavnih odgovorov, povprečno vrednostjo ter
standardnim odklonom.35 Za vsakega učitelja, učenca in starša, ki je sodeloval v raziskavi,
smo izračunali šest novih spremenljivk kot povprečje indikatorjev, ki merijo posamezno
načelo ISSA36 (Poglavje 4.4, točke od 1 do 4). 6 novih spremenljivk predstavlja šest načel
ISSA – višja vrednost nove spremenljivke pomeni, da se načelo izvaja v večji meri, nižja
vrednost pa, da se načelo izvaja v manjši meri. Na osnovi naslednjih načel smo oblikovali
nove spremenljivke:
 Načelo ISSA 1: »Pedagog vzpostavlja interakcije z otroki prijazno in spoštljivo, s
čimer podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka.«
 Načelo ISSA 2: »Pedagogove interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v
kateri vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.«
 Načelo ISSA 3: »Pedagog je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.«
 Načelo ISSA 4: »Pedagog spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokova razvoj in učenje.«
 Načelo ISSA 5: »Pedagog uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.«
 Načelo ISSA 6: »Pedagog uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi
obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.«
Normalnost porazdelitve kazalnikov in spremenljivk (trditev z lestvico), ki smo jih zastavili
samo učiteljem, smo preverili s Shapiro-Wilkovim testom. Porazdelitev večine spremenljivk
je statistično značilno odstopala od normalne, zato smo v nadaljevanju razlike v kazalnikih pri
učiteljih, učencih in starših med prvim in drugim merjenjem, razlike med učitelji, učenci in
starši v kazalnikih ob prvem merjenju, ob drugem merjenju ter v razliki med prvim in drugim
merjenjem ter povezanost demografskih dejavnikov pri učiteljih, učencih in starših z
vrednostjo kazalnikov ob prvem in drugem merjenju ter razliko med prvim in drugim
merjenjem preverili z neparametričnimi bivariantnimi statističnimi testi (Wilcoxonov test,

35

5-stopenjsko lestvico strinjanja, ki smo jo uporabili v vseh treh merskih instrumentih (1 – sploh (nikakor) se ne strinjam, 2 – ne strinjam se,
3 – sem nevtralen (včasih se strinjam, včasih pa ne), ne vem, 4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam) smo obravnavali kot intervalno.

36

Moj reflektivni dnevnik; Issa pedagoška področja kakovosti; prevedeno po izvirniku: Competent Educators Of The 21 St Century. Issa's
Principles Of Quality Pedagogy, avtorice: dr. Dawn Tankersley, Aija Tuna, Sanja Brajković, dr. Cornelia Cincilei, Sanja Handzar, Tahmina
Rajabova, Regina Rimkiene, Regina Sabaliauskiene, Zorica Trkić, dr. Tatjana Vonta. Priredile: dr. Tatjana Vonta, mag. Mateja Režek,
Jerneja Jager, Petra Zgonec, Urša Novak, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana
2011.
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Kruskal-Wallisov H test, Mann-Whitneyev U-test, Spearmanov korelacijski koeficient).
Statistično značilne razlike in povezanosti smo preverili s 95% gotovostjo (α = 0,05).
Podatke smo obdelali s statističnim programskim paketom SPSS v 17.0. Vsebinsko veljavnost
vprašalnikov smo zagotovili z uporabo direktne vsebine iz načel ISSA. Objektivnost smo
zagotovili tako, da imajo vsi udeleženci enake vprašalnike, ki vključujejo ocenjevalne lestvice
z jasnimi navodili in kriteriji ocenjevanja. Zanesljivost instrumentarija smo preverili s
Cronbach α koeficientom in sicer za vsako od šestih ISSA-načel posebej (tabela 4).
Tabela 4: Zanesljivost instrumentarija
ISSA načelo

Cronbach α

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega
otroka.

0,879

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri
vsak otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.

0,840

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokova razvoj in učenje.

0,705

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokova
razvoj in učenje.

0,707

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.

0,666

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

0,776

Izkazalo se je, da Cronbach α pri petih kazalnikih presega vrednost 0,7, pri kazalniku 6 pa je
Cronbach α nekoliko nižji, in sicer 0,666. Kljub nekoliko nižji α vrednosti kazalnika 5 lahko
sklepamo, da je zanesljivost instrumentarija zadovoljiva.
V nadaljevanju bomo zaradi boljše preglednosti predstavili rezultate glede na postavljene
hipoteze. Rezultate smo dobili:
 z uporabo vprašalnikov za učitelje, starše in učence pred in po uvajanju sprememb,
 na podlagi materiala z evalvacijskih srečanj posameznih skupin,
 z uporabo instrumentarija za ugotavljanje sprememb med raziskovalnim
procesom za učitelje.

113

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

8.2 UČINEK UVAJANJA SPREMEMB NA ODNOSE MED UDELEŽENCI
Učinek uvajanja sprememb na odnose med udeleženci je preverjala hipoteza H1, ki pravi: »Z
akcijskim raziskovanjem vpeljani model spodbujanja kakovosti z medsebojnim sodelovanjem
učencev, učiteljev in staršev bo imel pozitiven učinek na odnose med vsemi udeleženci
vzgojno-izobraževalnega procesa.«
Zanimal nas je torej učinek modela oziroma uvajanja sprememb na odnose med vsemi
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa. To smo ugotavljali s pomočjo anketiranj
učencev, učiteljev in staršev na začetku projekta (med prvim merjenjem) in ob koncu projekta
(med drugim merjenjem).
Iz spremenljivk, ki merijo posamezen kazalnik, smo kot povprečje teh spremenljivk izračunali
šest novih kompozitnih spremenljivk, ki predstavljajo posamezno ISSA načelo.37 Višja
vrednost načela pomeni boljše delo učitelja. Najprej smo s Shapiro-Wilkovim testom preverili
normalnost porazdelitve novih kompozitnih spremenljivk (načel). Izkazalo se je, da
porazdelitev načel statistično značilno odstopa od normalne (p < 0,05) pri vseh šestih načelih
pri starših in učencih, pri učiteljih pa pri načelu 5 (Pedagog uporablja formalne in neformalne
priložnosti za komuniciranje in izmenjavo informacij z družinam) in načelu 6 (Pedagog
uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil razvoj in učne izkušnje otrok)
ni mogoče trditi, da gre za statistično značilno odstopanje od normalne porazdelitve, kar pa je
lahko tudi posledica relativno majhnega vzorca (n = 19).
Primerjavo kazalnikov med prvim in drugim merjenjem smo preverili z Wilcoxonovim
testom, ki je pokazal, ali obstajajo statistično značilne razlike v povprečnih vrednostih rangov
med prvim in drugim merjenjem. Wilcoxonov test je neparametričen test in kot tak
normalnosti porazdelitve ne predvideva, lahko pa zaradi manjše statistične moči ne
ugotovimo statistično značilnih razlik, četudi razlike obstajajo. Rezultate učiteljev je zaradi
majhnega vzorca treba jemati z zadržkom, za zanesljivejše rezultate pa bi bilo treba pridobiti
večji vzorec.

37

Moj reflektivni dnevnik; Issa pedagoška področja kakovosti; prevedeno po izvirniku: Competent Educators Of The 21 St Century. Issa's
Principles Of Quality Pedagogy, avtorice: dr. Dawn Tankersley, Aija Tuna, Sanja Brajković, dr. Cornelia Cincilei, Sanja Handzar, Tahmina
Rajabova, Regina Rimkiene, Regina Sabaliauskiene, Zorica Trkić, dr. Tatjana Vonta. Priredile: dr. Tatjana Vonta, mag. Mateja Režek,
Jerneja Jager, Petra Zgonec, Urša Novak, Pedagoški inštitut, Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana
2011. Izbrana načela so:
Načelo 1: »Pedagog prijazno in spoštljivo vzpostavlja interakcije z otroki in tako podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje
vsakega otroka.«
Načelo2: »Pedagogove interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.«
Načelo 3: »Pedagog je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi, da bi podprl otrokova razvoj in učenje.«
Načelo 4: »Pedagog spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v
otrokova razvoj in učenje.«
Načelo 5: »Pedagog uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.«
Načelo 6: »Pedagog uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil razvoj in učne izkušnje otrok. «
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PRIMERJAVA UDEJANJANJA ISSA NAČEL MED PRVIM IN DRUGIM MERJENJEM –
STARŠI
Tabela 5: Primerjava udejanjanja ISSA načel med prvim in drugim merjenjem (starši)
Opisne statistike
ISSA načelo

Merjenje

prvo
Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo
interakcije z otroki, s čimer podpira razvoj
oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega drugo
otroka.
Načelo 2
prvo
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče
se skupnosti, v kateri vsak otrok čuti pripadnost drugo
in podporo pri doseganju svojih potencialov.

Shapiro-Wilk

Wilcoxonov test

N

PV

SO

SW

p1

PVR

Z

p3

111

4,15

0,74

0,910

0,000

39,09

-2,108

0,035

111

4,29

0,73

0,868

0,000

50,40

111

4,12

0,79

0,889

0,000

38,59

-1,764

0,078

111

4,24

0,74

0,873

0,000

46,40
-1,535

0,125

-2,705

0,007

-1,784

0,074

-2,699

0,007

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne
interakcije z drugimi odraslimi, da bi podprl
otrokova razvoj in učenje.

prvo

111

4,15

0,76

0,874

0,000

31,02

drugo

111

4,26

0,79

0,830

0,000

35,33

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in
omogoča raznolike priložnosti za družine in
člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.

prvo

111

3,95

0,95

0,899

0,000

37,00

drugo

111

4,19

0,83

0,867

0,000

40,82

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne
priložnosti za komuniciranje in izmenjavo
informacij z družinami.

prvo

111

4,20

0,76

0,913

0,000

39,47

drugo

111

4,33

0,66

0,866

0,000

39,52

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske
kulture, da bi obogatil razvoj in učne izkušnje
otrok.

prvo

111

4,07

0,86

0,928

0,000

37,13

drugo

111

4,27

0,73

0,872

0,000

44,90

N – število za primerjavo veljavnih odgovorov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon;
SW – Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve, p1 – statistična značilnost Shapiro-Wilkovega testa normalnosti porazdelitve;
PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Wilcoxonovega testa, p3 – statistična značilnost (2. sm.) Wilcoxonovega testa.

Pri starših smo ugotovili, da se je vrednost načela statistično značilno povišala pri načelu 1
(Z = -2,108, p = 0,035), pri načelu 4 (Z = -2,705, p = 0,007) ter pri načelu 6 (Z = -2,699,
p = 0,007), pri preostalih načelih pa ni mogoče govoriti o statistično značilnih razlikah
(p < 0,05) (Tabela 5). Razlika v načelu pomeni, da starši od prvega do drugega merjenja
doživljajo izboljšanje učiteljeve interakcije z učenci. To pomeni, da učitelj vzpostavlja
prijazne in spoštljive interakcije z učenci in s tem podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi
in učenje vsakega otroka. Odgovori staršev (statistično pomembna razlika pri načelu 4 in
načelu 6) kažejo, da se je povečalo sodelovanje med vključenimi starši in učitelji. Rezultat je
razveseljiv. Potrjuje, da je izvajanje dejavnosti, ki so jih pripravile učiteljice za večje vključevanje
staršev, vplivalo na to, da se je sodelovanje s starši povečalo.
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PRIMERJAVA UDEJANJANJA ISSA NAČEL MED PRVIM IN DRUGIM MERJENJEM –
UČENCI
Tabela 6: Primerjava ISSA načel med prvim in drugim merjenjem (učenci)
ISSA načelo

Opisne statistike

Shapiro-Wilk

Wilcoxonov test

N

PV

SO

SW

p1

PVR

Z

p3

prvo

157

4,37

0,66

0,870

0,000

58,69

-1,441

0,150

drugo

157

4,45

0,63

0,796

0,000

74,94

prvo

157

4,46

0,67

0,791

0,000

65,08

-0,399

0,690

drugo

157

4,48

0,63

0,811

0,000

63,88

prvo

157

4,77

0,51

0,522

0,000

29,50

-0,939

0,348

drugo

157

4,74

0,52

0,571

0,000

29,50

prvo

157

4,12

0,94

0,850

0,000

49,06

-2,921

0,003

drugo

157

4,30

0,91

0,771

0,000

56,08

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne
priložnosti za komuniciranje in izmenjavo
informacij z družinami.

prvo

157

4,21

0,82

0,862

0,000

59,24

-1,781

0,075

drugo

157

4,32

0,79

0,817

0,000

60,53

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske
kulture, da bi obogatil razvoj in učne izkušnje
otrok.

prvo

156

4,01

0,95

0,891

0,000

50,91

-4,057

0,000

drugo

156

4,28

0,87

0,808

0,000

65,47

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo
interakcije z otroki, s čimer podpira razvoj
oblikovanja zavedanja o sebi in učenje
vsakega otroka..
Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče
se skupnosti, v kateri vsak otrok čuti
pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.
Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne
interakcije z drugimi odraslimi, da bi podprl
otrokov razvoj in učenje.
Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in
omogoča raznolike priložnosti za družine in
člane skupnosti za vključevanje v otrokova
razvoj in učenje.

Merjenje

N – število za primerjavo veljavnih odgovorov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon;
SW – Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve, p1 – statistična značilnost (2. sm.) Shapiro-Wilkovega testa normalnosti porazdelitve;
PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Wilcoxonovega testa, p3 – statistična značilnost (2. sm.) Wilcoxonovega testa.

Iz tabele 6 razberemo, da sta se tudi pri učencih od prvega do drugega merjenja statistično
značilno povišali vrednosti načela 4 (Z = -2,921, p = 0,003) in načela 6 (Z = -4,057,
p < 0,001). Prav tako kot starši so tudi učenci zaznali spremembe pri učiteljevem vključevanju
staršev. Po mnenju učencev so učitelji od prvega do drugega merjenja spodbujali partnerstvo
z družinami in omogočali raznolike priložnosti za vključevanje, kar opredeljujeta načeli 4 in 6
za področji partnerstva z družinami in s skupnostjo. Tako kot starši, menijo tudi učitelji – da
se je izboljšalo sodelovanje med starši in učitelji. To nas veseli, saj je bil en od ciljev projekta
in namena akcijskega raziskovanja izboljšati sodelovanje med domom in šolo. Ugotovitve na
podlagi zaznav staršev in učencev to potrjujejo.
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PRIMERJAVA UDEJANJANJA ISSA NAČEL MED PRVIM IN DRUGIM MERJENJEM –
UČITELJI

Tabela 7: Primerjava udejanjanja ISSA načel med prvim in drugim merjenjem (učitelji)
Opisne statistike
ISSA načelo
Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega
otroka.
Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri
vsak otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.
Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokova razvoj in učenje.
Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.
Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.
Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi
obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.

Shapiro-Wilk

Wilcoxonov test

Merjenje

N

PV

SO

SW

p1

PVR

Z

p3

prvo

19

4,14

0,34

0,895

0,039

8,50

1,741

0,082

drugo

19

4,29

0,40

0,917

0,099

6,10

prvo

19

4,41

0,49

0,891

0,034

5,92

0,224

0,823

drugo

19

4,38

0,48

0,918

0,103

6,10

prvo

19

4,29

0,45

0,844

0,005

5,50

0,966

0,334

drugo

19

4,39

0,36

0,802

0,001

7,21

prvo

19

3,56

0,69

0,863

0,011

6,90

1,134

0,257

drugo

19

3,74

0,71

0,925

0,140

7,83

prvo

19

4,13

0,58

0,943

0,302

5,25

0,239

0,811

drugo

19

4,11

0,47

0,967

0,721

9,00

prvo

19

4,08

0,51

0,954

0,460

10,08

0,029

0,977

drugo

19

4,07

0,51

0,902

0,052

6,61

N – število za primerjavo veljavnih odgovorov, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon;
SW – Shapiro-Wilkov test normalnosti porazdelitve, p1 – statistična značilnost Shapiro-Wilkovega testa normalnosti porazdelitve;
PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Wilcoxonovega testa, p3 – statistična značilnost (2. sm.) Wilcoxonovega testa.

Pri učiteljih ni mogoče govoriti o statistično značilnih razlikah med merjenjema pri nobenem od
merjenih načel (Tabela 7). Ugotavljamo, da skupina učiteljev ne zaznava izboljšanja sodelovanja med
domom in šolo, čeprav so starši in učenci zaznavali izboljšave v sodelovanju. Vzrok za to lahko
vidimo v majhnem vzorcu (20). Druga možnost je lahko ugotovitev, da učitelji svojih subjektivnih
visokih ocen o sodelovanju med domom in šolo na začetku raziskovanja v kratkem času uvajanja
sprememb še niso spreminjali. Za ugotavljanje učinka uvajanja določenih sprememb je potreben
določen čas, tako da učitelji v naši raziskavi manjših premikov v smeri izboljšanja svojega
sodelovanja s starši še niso zaznali. Že sicer visoke subjektivne ocene je v kratkem času devetih
mesecev, kolikor je trajalo obdobje raziskovanja, težko izboljšati. Nadaljnje raziskovanje, ki bi trajalo
daljše časovno obdobje, bi tudi pri učiteljih lahko pokazalo, da zaznavajo spremembe v odnosih med
seboj in starši.
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PRIMERJAVA UDEJANJANJA ISSA NAČEL MED PRVIM IN DRUGIM MERJENJEM –
UČITELJI, STARŠI, UČENCI
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike v načelih med učitelji,
učenci in starši. To smo preverili z neparametričnim Kruskal-Wallisovim H testom. Kot post-hoc test
smo uporabili Mann-Whitneyev U-test z Bonferronijevim popravkom.38
Preverili smo, ali obstajajo razlike v načelih med anketiranimi skupinami udeležencev ob prvem
merjenju (Tabela 8) in ali obstajajo razlike v načelih med učitelji, starši in učenci ob drugem merjenju
(Tabela 9).
Tabela 8: Primerjava udejanjanja ISSA načel ob prvem merjenju med učitelji, učenci in starši
ISSA načelo – prvo merjenje
Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka.
Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih potencialov.
Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi,
da bi podprl otrokova razvoj in učenje.

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti
za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in učenje.
Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.
Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

N

PVRa

χ2

p

starši (A)

157

161,39

15,683

0,000

učenci (B)

188

204,04 A

učitelji (C)

20

154,90

starši (A)

157

152,72

23,842

0,000

učenci (B)

188

207,43 A

učitelji (C)

20

191,05
94,235

0,000

9,031

0,011

2,004

0,367

0,048

0,976

Vzorec

starši (A)

157

132,42

učenci (B)

188

230,73 A
C

učitelji (C)

20

131,40

starši (A)

157

176,00

učenci (B)

188

194,85 C

učitelji (C)

20

126,60

starši (A)

157

177,05

učenci (B)

188

189,97

učitelji (C)

20

164,18

starši (A)

157

181,30

učenci (B)

187

183,66

učitelji (C)

20

181,03

N – število za primerjavo veljavnih odgovorov, PVR – povprečna vrednost rangov,
χ2 – Hi kvadrat statistika Kruskal-Wallisovega testa, p – statistična značilnost (2. sm.)
a. Črka predstavlja vzorec, ki ima glede na Mann-Whitneyev test z Bonferronijevim popravkom znotraj posameznega načela statistično značilno nižjo
povprečno vrednost rangov.

Ob prvem merjenju smo ugotovili statistično značilne razlike v udejanjanju (Tabela 8):
 načela 1 (χ2 = 15,684, p < 0,001) so imeli učenci višjo vrednost upoštevanja
načela kot starši,
 načela 2 (χ2 = 23,842, p < 0,001) so imeli učenci ponovno višjo vrednost
upoštevanja načela kot starši,
38

Post-hoc test je treba uporabiti, ker nam Kruskal-Wallis H-test odgovori samo na vprašanje, ali med katero od treh (ali več) neodvisnih
skupin obstajajo statistično značilne razlike, ne pa tudi konkretno, med katerimi skupinami (kar izvemo s post-hoc testi). Bonferronijev
popravek uporabimo, kadar hkrati testiramo več hipotez. Pri Bonferronijevem popravku stopnjo tveganja (npr. 0,05) delimo s številom
hkratnih primerjav. V našem primeru bomo naredili 3 hkratne primerjave (učitelji z učenci, učitelji s starši ter učenci s starši), zato bomo
statistično značilne razlike potrdili pri statistični značilnosti (p), manjši od 0,0167.
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načela 3 (χ2 = 94,235, p < 0,001) so imeli učenci višjo vrednost upoštevanja
načela kot starši in učitelji,
 ter načela 4 (χ2 = 9,031, p = 0,011) so imeli učenci višjo vrednost upoštevanja
načela kot starši in učitelji.
Ob prvem merjenju so učenci menili, da so interakcije med njimi in učitelji boljše, kot so to
menili starši. To kažejo statistično pomembne razlike v načelih 1, 2, 3, ki merijo področje
spreminjanja interakcij med učenci in učitelji. Po mnenju učencev učitelji vzpostavljajo
prijaznejšo in spoštljivejšo interakcijo z otroki, ki podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi
in učenje vsakega otroka, kot to menijo starši. Učenci so ob prvem merjenju v primerjavi s
starši bolj poudarjali, da so se učitelji bolj vključevali v smiselne medsebojne interakcije z
drugimi odraslimi, da bi podprli otrokova razvoj in učenje.
Učenci ob prvem merjenju menijo, da učitelj bolj spodbuja partnerstvo z družinami in
omogoča raznolike priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje, kot so to menili
starši. Razlike v višjih vrednostih učencev v primerjavi s starši lahko razlagamo s tem, da
starši na začetku šolskega leta še niso imeli stikov z učitelji. Ko smo opravljali prvo merjenje,
starši niso imeli dovolj informacij o tem, kako učitelj vstopa v odnos z otrokom, ali učiteljeva
interakcija podpira razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak otrok čuti pripadnost in se mu daje
podpora, da lahko razvije svoje potenciale. Drugi vzrok je lahko to, da so bili starši pozneje
kot učenci seznanjeni z načrtom spreminjanja interakcij in z dejavnostmi za večje
vključevanje staršev. Učenci so imeli že pred anketiranjem ideje za skupna druženja s starši in
z učenci, kar je lahko vplivalo na višje vrednosti načela 4. Omenjeno načelo pravi, da učitelj
spodbuja sodelovanje z družinami in zagotavlja priložnosti za družine in člane skupnosti, da
se lahko vključijo v proces učenja in razvoja otrok.
Nižje vrednosti učiteljev, pri načelih 4 (spodbujanje partnerstva z družinami in vključevanje
družin v otrokova razvoj in učenje) in 2 (spodbudne učiteljeve interakcije do otrok) lahko
kažejo na to, da učitelji samokritično ocenjujejo dve področji, na katerih bi lahko izboljševali
svoje interakcije. Kritično stališče učiteljev se odraža v tem, da se učitelji manj kot starši in
učenci strinjajo s tem, da učitelj spodbuja sodelovanje z družinami in zagotavlja različne
priložnosti za družine in člane skupnosti, da se lahko vključijo v proces učenja in razvoja
otrok. Drugi izziv učiteljev se nanaša na to, da učiteljeva interakcija podpira razvoj učeče se
skupnosti, v kateri vsak otrok čuti pripadnost in je deležen podpore, da lahko razvije svoje
potenciale.
Učenci so pri vseh načelih podali višje vrednosti kot starši in učitelji. Menimo, da je pri
prvem merjenju to povezano z vplivom učitelja, dojemanjem vprašanj …
Ker gre za prvo merjenje pred vpeljavo sprememb za izboljševanje kakovosti odnosov med
udeleženci, menimo, da so prikazani rezultati odraz stanja interakcij med njimi. Učenci in
starši sprejemajo stanje kot samoumevno, učitelji pa se zavedajo, da bi bilo treba intenzivneje
uresničevati idejo, ki jo opredeljujeta predvsem načeli 4 (spodbujati partnerstva z družinami
in vključevati družine v otrokova razvoj in učenje) in 2 (spodbujati svoje interakcije do
otrok).
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Tabela 9: Primerjava udejanjanja ISSA načel ob drugem merjenju med učitelji, učenci in starši
ISSA načelo – drugo merjenje
Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka

N

PVRa

χ2

p

starši (A)

111

139,02

4,732

0,094

učenci (B)

157

151,49

učitelji (C)

19

111,21
5,081

0,079

39,738

0,000

12,271

0,002

4,679

0,096

4,762

0,092

Vzorec

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri
vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju
svojih potencialov.

starši (A)

111

131,58

učenci (B)

157

153,82

učitelji(C)

19

135,39

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokova razvoj in učenje.

starši (A)

111

115,63

učenci (B)

157

168,95 A
C

učitelji (C)

19

103,55

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.

starši (A)

111

138,29 C

učenci (B)

157

154,69 C

učitelji (C)

19

89,03

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.

starši (A)

111

143,22

učenci (B)

157

149,06

učitelji (C)

19

106,74

starši (A)

111

142,92

učenci (B)

157

149,32

učitelji (C)

19

106,39

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

N – število za primerjavo veljavnih odgovorov, PVR – povprečna vrednost rangov;
χ2 – Hi kvadrat statistika Kruskal-Wallisovega testa, p – statistična značilnost (2. sm.);
a. Črka predstavlja vzorec, ki ima glede na Mann-Whitneyev test z Bonferronijevim popravkom znotraj posameznega načela statistično
značilno nižjo povprečno vrednost rangov.

Ob drugem merjenju smo med skupinami udeležencev ugotovili statistično značilne razlike v
udejanjanju:


načela 3 (χ2 = 39,738, p < 0,001), kjer so imeli učenci višjo vrednost upoštevanja načela
kot starši in kot učitelji;



načela 4, (χ2 = 12,271, p = 0,002), kjer so imeli učenci in starši višjo vrednost upoštevanja
načela kot učitelji (Tabela 9).

Ob drugem merjenju so se učenci bolj kot starši in učitelji strinjali, da je učitelj, ki so ga ocenjevali,
vpleten v namenske recipročne interakcije z drugimi odraslimi z namenom, da podpira otrokova razvoj
in učenje. Učitelj modelira spoštljive socialne interakcije z družinami, drugim strokovnim osebjem ter
s člani skupnosti in se vključuje vanje. Sodeluje tudi z drugimi strokovnimi delavci v šoli ter
skupnosti, da bi podpiral otrokova razvoj in učenje. Na podlagi ugotovitev tudi vidimo, da so se ob
drugem merjenju učenci in starši bolj kot učitelji strinjali o tem, da učitelji vabijo in sprejmejo
družinske člane v oddelek in odkrivajo različne poti za participacijo vseh družin v vzgojnoizobraževalnem procesu ter v življenju učeče se skupnosti. Prav tako so se starši in učenci bolj kot
učitelji strinjali s tem, da učitelji vključujejo člane družine v skupno sprejemanje odločitev o
otrokovem učenju in razvoju ter socialnem življenju v oddelku in da učitelj vključuje družinske člane
v sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na različna okolja, v katerih se učijo otroci.
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Analiza ugotovitev ob drugem merjenju kaže na povečanje kritične refleksije učiteljev od prvega do
drugega merjenja v povezavi s kakovostjo odnosov s starši.

Ugotovili smo, da starši in učenci od prvega do drugega merjenja doživljajo izboljšanje
učiteljeve interakcije z učenci. Po mnenju učencev in staršev so učitelji od prvega do drugega
merjenja spodbujali partnerstvo z družinami in omogočali staršem več priložnosti za
vključevanje. Na podlagi ugotovitev vidimo, da so se ob drugem merjenju učenci in starši bolj
kot učitelji strinjali s tem, da učitelji vabijo in sprejmejo družinske člane v oddelek in
odkrivajo različne poti za participacijo vseh družin v vzgojno-izobraževalnem procesu. To
kaže na povečanje kritične refleksije učiteljev od prvega do drugega merjenja v povezavi s
kakovostjo odnosov s starši. Zato lahko potrdimo hipotezo 1, ki pravi, da bo imel z akcijskim
raziskovanjem vpeljani model spodbujanja kakovosti z medsebojnim sodelovanjem učencev,
učiteljev in staršev pozitiven učinek na odnose med vsemi udeleženci vzgojnoizobraževalnega procesa, kar smo potrdili z instrumentarijem pred in po uvajanju sprememb
za izboljševanje kakovosti odnosov.
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8.3 POVEZANOST DEMOGRAFSKIH DEJAVNIKOV Z UDEJANJANJEM
ISSA NAČEL PRI UČITELJIH, UČENCIH IN STARŠIH
V nadaljevanju nas je zanimalo, ali so se zgodile pomembne razlike v učinkih glede na
izbrane demografske značilnosti (spol, starost, stopnja izobrazbe, zadovoljstvo staršev s šolo,
zadovoljstvo pri delu učiteljev in triada poučevanja učiteljev) z uvajanjem sprememb za
spreminjanja kakovosti interakcij. To preverja H2, ki pravi: »Med udeleženci v posamezni
skupini (starši, učenci, učitelji) ne predvidevamo pomembnih razlik v učinkih glede na
izbrane demografske značilnosti (spol, starost, stopnja izobrazbe, zadovoljstvo staršev s šolo,
zadovoljstvo pri delu učiteljev in triada poučevanja učiteljev. S Spearmanovim korelacijskim
koeficientom smo preverili, kako so z udejanjanjem načel pri učiteljih povezani starost,
stopnja izobrazbe in zadovoljstvo pri delu. Razlik med učitelji, ki poučujejo različne triade,
nismo računali, saj so bili vzorci premajhni. S Spearmanovim korelacijskim koeficientom
smo tudi preverili, kako so z udejanjanjem načel pri starših povezani starost, stopnja
izobrazbe in zadovoljstvo s šolo, ki jo obiskuje njihov otrok. Z Mann-Whitneyevim U-testom
smo preverili, ali se vrednosti načela razlikujejo med spoloma. Nadalje smo z MannWhitneyevim U-testom preverili tudi, ali obstajajo statistično značilne razlike v načelih med
učenci, ki obiskujejo 3., 4. oz. 5. razred, ter učenci, ki obiskujejo 8. oz. 9. razred.
Tabela 10: Povezanost starosti učiteljev, stopnje izobrazbe učiteljev in zadovoljstva pri delu (učitelji) z
vrednostjo ISSA načel pri prvem merjenju
ISSA načelo – prvo merjenje

Starost

Stopnja izobrazbe

Zadovoljstvo pri
delu

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega
otroka.

rs

,239

,139

,223

p

,309

,559

,345

N

20

20

20

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri
vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju
svojih potencialov.

rs

,371

,152

,237

p

,107

,522

,314

N

20

20

20

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

rs

,398

-,176

-,255

p

,082

,458

,278

N

20

20

20

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.

rs

,506

*

-,371

,009

p

,023

,107

,970

N

20

20

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.
Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi
obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.

20

rs

,556

*

-,474

p

,011

,035

,804

N

20

20

20

rs

,504*

-,241

,083

p

,023

,307

,727

N

20

20

20

*

,059

* p < 0,05 ** p < 0,01
N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.)
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Pri prvem merjenju je s starostjo učiteljev statistično značilno naraščala vrednost (tabela
10):
•
načela 4 (rs = 0,506, p = 0,023),
•
načela 5 (rs = 0,556, p = 0,011),
•
načela 6 (rs = 0,504, p = 0,023).
Z višanjem stopnje izobrazbe pri učiteljih je statistično značilno padala vrednost:
•
načela 5 (rs = -0,474, p = 0,035).
Ocena zadovoljstva pri delu ni statistično značilno povezana z vrednostjo nobenega od načel
ob prvem merjenju.
Na podlagi rezultatov ob prvem merjenju lahko ugotovimo, da s starostjo učiteljev narašča
udejanjanje načel 4, 5, 6. Vsa tri načela pokrivajo področje sodelovanja učiteljev z družinami.
Ugotavljamo, da pri prvem merjenju starejši učitelji pred izvajanjem dejavnosti za povečanje
vključevanja družin ocenjujejo, da družine več vključujejo in sodelujejo z njimi, kot to menijo
mlajši učitelji. Pri prvem merjenju učitelji z višjo izobrazbo, pred vpeljavo sprememb, menijo,
da so njihove uporabljene priložnosti za komunikacijo z družinami slabše izkoriščene, kot to
menijo učitelji z nižjo izobrazbo.
Tabela 11: Povezanost starosti učiteljev, stopnje izobrazbe učiteljev in zadovoljstva pri delu (učitelji) z
vrednostjo ISSA načel pri drugem merjenju
ISSA načelo – drugo merjenje

Starost

Stopnja izobrazbe

Zadovoljstvo pri
delu

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s
čimer podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje
vsakega otroka.

rs

-,251

,516*

,584**

p

,300

,024

,009

N

19

19

19

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v
kateri vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri
doseganju svojih potencialov.

rs

-,092

,415

,270

p

,709

,077

,264

N

19

19

19

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z
drugimi odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

rs

-,122

,066

-,002

p

,617

,789

,993

N

19

19

19

*

-,168

,122

,491

,619

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča
raznolike priložnosti za družine in člane skupnosti za
vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

rs

,494

p

,031

N

19

19

19

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.

rs

,280

,006

,179

p

,246

,980

,464

N

19

19

19

rs

,168

,038

,042

p

,491

,878

,864

N

19

19

19

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi
obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.

* p < 0,05 ** p < 0,01
N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.)
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Pri drugem merjenju je bila starost učiteljev statistično značilno pozitivno povezana z
vrednostjo načela 4 (rs = 0,494, p = 0,031).
Stopnja izobrazbe učiteljev je statistično značilno pozitivno povezana z vrednostjo načela 1
(rs = 0,516, p = 0,024).
Z oceno zadovoljstva učiteljev pri delu je statistično značilno pozitivno povezano načelo 1
(rs = 0,584, p = 0,009) (Tabela 11).
Podatki v Tabeli 11 ob prvem in drugem merjenju kažejo, da starejši učitelji menijo, da več
vključujejo družine učencev v učni proces, kot o tem menijo mlajši učitelji. Učitelji z višjo
izobrazbo (univerzitetno) pri drugem merjenju menijo, da vstopajo v interakcijo z otroki
bolje, kot o tem menijo učitelji z nižjo izobrazbo (visoko).
Tabela 12: Povezanost starosti učiteljev, stopnje izobrazbe učiteljev in zadovoljstva pri delu (učitelji) z
razliko med ISSA načeli med prvim in drugim merjenjem
ISSA načelo – razlika med prvim in drugim merjenjem

Starost

Stopnja
izobrazbe

Zadovoljstvo pri delu

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z
otroki, s čimer podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi
in učenje vsakega otroka.

rs

-52

,212

,333

p

,140

,384

,163

N

19

19

19

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti,
v kateri vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo
pri doseganju svojih potencialov.

rs

-,301

,123

,045

p

,211

,617

,856

N

19

19

19

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z
drugimi odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

rs

-,496

,205

,182

p

,031

,399

,455

N

19

19

19

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča
raznolike priložnosti za družine in člane skupnosti za
vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

rs

,005

,196

,208

p

,984

,422

,392

N

19

19

19

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.

rs

-,398

p

,092

,010

,946

N

19

19

19

rs

-,353

,313

,067

p

,139

,192

,784

N

19

19

19

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da
bi obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.

*

,577

**

,017

* p < 0,05** p < 0,01
N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2.sm.)

Starost in zadovoljstvo pri delu pri učiteljih nista statistično značilno povezana z razliko v
načelih med prvim in drugim merjenjem (Tabela 12).
Stopnja izobrazbe učiteljev je statistično značilno pozitivno povezana z vrednostjo razlike
med prvim in drugim merjenjem načela 5 (rs = 0,577, p = 0,010).
Iz Tabele 12 razberemo, da je do večjega izboljšanja načela 5 prišlo pri učiteljih z višjo
stopnjo izobrazbe. Učitelji z višjo stopnjo izobrazbe menijo, da je pri njihovi uporabi
priložnosti za komunikacijo z družinami prišlo do večjega izboljšanja, kot o tem menijo
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učitelji z nižjo izobrazbo.
Na podlagi ugotovitev moramo zavrniti H2 v delu, ki pravi, da ne predvidevamo statistično
pomembnih razlik med udeleženci v posamezni skupini (starši, učenci, učitelji) glede na
izbrane demografske značilnosti. Ugotavljamo namreč, da je mnenje učiteljev o večjem
oziroma manjšem izboljšanju odnosov med udeleženci povezano s stopnjo izobrazbe
učiteljev. Učitelji z višjo izobrazbo menijo, da je pri njihovem sodelovanju z družinami
učencev prišlo do večjega izboljšanja, kot o tem menijo učitelji z nižjo izobrazbo. Višjo
izobrazbo kot imajo učitelji, bolje ocenjujejo sodelovanje z družinami učencev. Obratno
učitelji z nižjo izobrazbo slabše ocenjujejo svoje odnose z družinami.
Prvo merjenje – starši
Tabela 13: Povezanost starosti staršev, stopnje izobrazbe staršev in zadovoljstva s šolo, ki jo otroci
obiskujejo, z vrednostjo ISSA načel pri prvem merjenju
ISSA načelo – prvo merjenje

Starost

Stopnja
izobrazbe

Zadovoljstvo s šolo

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo
interakcije z otroki, s čimer podpira razvoj
oblikovanja zavedanja o sebi in učenje
vsakega otroka

rs

-,054

-,040

,425**

p

,529

,621

,000

N

139

157

157

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj
učeče se skupnosti, v kateri vsak posamezni
otrok čuti pripadnost in podporo pri
doseganju svojih potencialov.

rs

,009

-,051

,400**

p

,917

,522

,000

N

139

157

157

rs

,001

-,093

,248**

p

,995

,247

,002

N

139

157

157

rs

,044

-,168*

,260**

p

,605

,036

,001

N

139

157

157

rs

-,085

-,144

,303**

p

,322

,072

,000

N

139

157

157

rs

,029

-,191*

,348**

p

,737

,017

,000

N

139

157

157

Načelo 3 Učitelj je vključen v smiselne
medsebojne interakcije z drugimi odraslimi,
da bi podprl otrokov razvoj in učenje.
Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in
omogoča raznolike priložnosti za družine in
člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.
Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne
priložnosti za komuniciranje in izmenjavo
informacij z družinami.
Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in
družinske kulture, da bi obogatil razvoj in
učne izkušnje otrok.

* p < 0,05 ** p < 0,01
N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.)

Pri prvem merjenju starost staršev ni bila povezana z nobenim načelom.
Pri prvem merjenju je z višanjem stopnje izobrazbe staršev statistično značilno padala
vrednost:
•
načela 4 (rs = 0,168, p = 0,036),
•
načela 6 (rs = 0,191, p = 0,017).
Ocena zadovoljstva staršev s šolo, ki jo obiskuje otrok, je bila pri prvem merjenju statistično
značilno pozitivno povezana z vsemi šestimi načeli:
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•
načelo 1 (rs = 0,425, p < 0,001),
•
načelo 2 (rs = 0,400, p < 0,001),
•
načelo 3 (rs = 0,248, p = 0,002),
•
načelo 4 (rs = 0,260, p = 0,001),
•
načelo 5 (rs = 0,303, p < 0,001),
•
načelo 6 (rs = 0,348, p < 0,001) (Tabela 13).
Iz tega sledi, da čim višja je izobrazba staršev, ki so sodelovali pri prvem merjenju, tem nižje
so vrednosti načela 4, kar pomeni, da starši z višjo izobrazbo nižje ocenjujejo učiteljevo
vključevanje družin učencev. Obratno starši z nižjo izobrazbo pri prvem merjenju učiteljeve
interakcije in sodelovanje z družinami ocenjujejo z višjimi vrednostmi. Pred vpeljavo
sprememb so starši, ki so bili bolj zadovoljni s šolo, ocenjevali učiteljeve interakcije z učenci
(načela 1, 2, 3) in sodelovanje z družinami (načela 4, 5, 6) višje, bolje. Starši, ki so bili ob
prvem merjenju manj zadovoljni s šolo, ki jo obiskuje njihov otrok, učiteljeve interakcije in
sodelovanje z družinami ocenjujejo z nižjimi vrednostmi.
Drugo merjenje – starši
Tabela 14: Povezanost starosti staršev, stopnje izobrazbe staršev in zadovoljstva s šolo, ki jo otroci
obiskujejo, z vrednostjo ISSA načel pri drugem merjenju
ISSA načelo – drugo merjenje

Starost

Stopnja izobrazbe

Zadovoljstvo s šolo

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo
interakcije z otroki, s čimer podpira razvoj
oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega
otroka

rs

-,123

,069

,247**

p

,228

,474

,009

N

98

111

111

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se
skupnosti, v kateri vsak posamezni otrok čuti
pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.

rs

-,177

,069

,314**

p

,082

,470

,001

N

98

111

111

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne
interakcije z drugimi odraslimi, da bi podprl
otrokov razvoj in učenje.

rs

-,159

,101

,312**

p

,119

,293

,001

N

98

111

111

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in
omogoča raznolike priložnosti za družine in člane
skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in
učenje.

rs

-,152

,078

,190*

p

,135

,415

,046

N

98

111

111

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne
priložnosti za komuniciranje in izmenjavo
informacij z družinami.

rs

-,134

,097

,215*

p

,189

,309

,023

N

98

111

111

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske
kulture, da bi obogatil razvoj in učne izkušnje
otrok.

rs

-,071

,076

,301**

p

,485

,429

,001

N

98

111

111

* p < 0,05, ** p < 0,01
N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.)

Pri drugem merjenju starost in stopnja izobrazbe staršev nista bila povezana z nobenim
načelom.
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Ocena zadovoljstva s šolo, ki jo otrok obiskuje, je bila tako kot pri prvem tudi pri drugem
merjenju pri starših statistično značilno pozitivno povezana z vsemi šestimi načela (Tabela
14):
•
načelo 1 (rs = 0,247, p = 0,009),
•
načelo 2 (rs = 0,314, p = 0,001),
•
načelo 3 (rs = 0,312, p = 0,001),
•
načelo 4 (rs = 0,190, p = 0,046),
•
načelo 5 (rs = 0,215, p = 0,023),
•
načelo 6 (rs = 0,301, p = 0,001).
Pri drugem merjenju še vedno ugotavljamo, da so starši, ki so bili bolj zadovoljni s šolo,
ocenjevali učiteljevo sodelovanje z družinami in učiteljeve interakcije z učenci bolje. Starši,
ki so bili ob drugem merjenju manj zadovoljni s šolo, ki jo obiskuje njihov otrok, učiteljeve
interakcije in sodelovanje z družinami ocenjujejo slabše. Osebne izkušnje staršev v povezavi
z otrokovo šolo vplivajo na njihovo zaznavo šole.
Razlika med prvim in drugim merjenjem – starši
Tabela 15: Povezanost starosti staršev, stopnje izobrazbe staršev in zadovoljstva s šolo, ki jo otroci
obiskujejo, z razliko ISSA načel med prvim in drugim merjenjem
ISSA načelo – razlika med prvim in
drugim merjenjem

Starost

Stopnja
izobrazbe

Zadovoljstvo s šolo

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo
interakcije z otroki, s čimer podpira razvoj
oblikovanja zavedanja o sebi in učenje
vsakega otroka.

rs

-,117

,113

-,187*

p

,253

,236

,050

N

98

111

111

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj
učeče se skupnosti, v kateri vsak posamezni
otrok čuti pripadnost in podporo pri
doseganju svojih potencialov.

rs

-,181

,176

-,150

p

,075

,065

,116

N

98

111

111

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne
interakcije z drugimi odraslimi, da bi podprl
otrokov razvoj in učenje.

rs

-,138

,202*

,051

p

,175

,033

,595

N

98

111

111

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in
omogoča raznolike priložnosti za družine in
člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.

rs

-,158

,246**

-,161

p

,120

,009

,092

N

98

111

111

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne
priložnosti za komuniciranje in izmenjavo
informacij z družinami.

rs

-,054

,290**

-,134

p

,595

,002

,162

N

98

111

111

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in
družinske kulture, da bi obogatil razvoj in
učne izkušnje otrok.

rs

-,092

,267**

-,149

p

,367

,005

,120

N

98

111

111

* p < 0,05, ** p < 0,01
N – število, rs – Spearmanov korelacijski koeficient, p – statistična značilnost (2. sm.)

Razlika vrednosti med prvim in drugim merjenjem ni statistično značilno povezana s starostjo
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staršev. V Tabeli 15 lahko vidimo, da je stopnja izobrazbe statistično značilno pozitivno
povezana z vrednostjo razlike med prvim in drugim merjenjem:
•
načela 3 (rs = 0,202, p = 0,033),
•
načela 4 (rs = 0,246, p = 0,009),
•
načela 5 ( rs = 0,290, p = 0,002),
•
načela 6 (rs = 0,267, p = 0,005).
Starši z višjo izobrazbo se več vključujejo in sodelujejo s šolo, zato so tudi ocene staršev z
višjo izobrazbo višje. T. Devjak in S. Beričnik (2015) ugotavljata, da so starši vedno bolj
izobraženi in razgledani ter da imajo do šole določena pričakovanja. Ker se zavedajo tudi
aktivne vloge pri učenju in razvoju svojih otrok, se odzivajo na pobude s strani šole po
aktivnem partnerstvu. Tudi starši v naši raziskavi, ki se zavedajo svoje aktivne vloge, so se
aktivneje vključevali v ponujene dejavnosti. Tako so zaznali povečanje sodelovanja med
domom in šolo.
Aktivno vlogo staršev za otrokovo učenje je izpostavil tudi Dewey (2014). Raziskava
opozarja tudi na to, da starši z nižjo izobrazbo nižje ocenjujejo sodelovanje med domom in
šolo. Kako torej pridobiti k sodelovanju starše z nižjo izobrazbo, jih osvestiti o pomenu
njihove aktivne vloge pri učenju in razvoju svojih otrok in kako pomembno je zato njihovo
aktivno sodelovanje s šolo, predstavlja izziv za učitelje profesionalce, ki se trudijo izgrajevati
partnerski odnos med domom in šolo. Hkrati pa je to lahko predmet nadaljnjega raziskovanja.
Tabela 16: Razlika med očeti in materami v vrednostih ISSA načel ob prvem merjenju
ISSA načelo – prvo merjenje

Spol

N

PVR

Z

p

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s
čimer podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje
vsakega otroka

moški

25

81,34

-,282

,778

ženski

132

78,56

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v
kateri vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri
doseganju svojih potencialov.

moški

25

86,08

-,860

,390

ženski

132

77,66

moški

25

82,88

-,480

,631

ženski

132

78,27

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.

moški

25

84,34

-,648

,517

ženski

132

77,99

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.

moški

25

85,52

-,790

,429

ženski

132

77,77

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi
obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.

moški

25

85,94

-,843

,399

ženski

132

77,69

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Pri prvem merjenju nismo ugotovili statistično značilnih razlik med očeti in materami v Pri
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Pri prvem merjenju nismo ugotovili statistično značilnih razlik med očeti in materami v
vrednostih načel (p > 0,05) (Tabela 16).
Iz tabele 16 ob prvem merjenju razberemo, da so očetje, ki jih je bilo manj kot mam, višje
ocenili vsa načela, kot so jih ocenile mame. Posnetek stanja ob začetku šolskega leta namreč
lahko kaže na neobremenjenost očetov v smislu preteklih interakcij z učitelji. Očetje so na
govorilnih urah oziroma roditeljskih sestankih redkeje prisotni kot mame. To potrjuje, da
mame sodelujejo s šolo pogosteje kot očetje.

Tabela 17: Razlika med očeti in materami v vrednostih ISSA načel ob drugem merjenju
ISSA načelo – drugo merjenje

Spol

N

PVR

Z

p

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka

moški

20

49,13

-1,071

,284

ženski

91

57,51

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.

moški

20

49,00

-1,100

,272

ženski

91

57,54

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi,
da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

moški

20

49,75

-1,005

,315

ženski

91

57,37

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti
za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

moški

20

52,93

-,484

,629

ženski

91

56,68

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.

moški

20

52,58

-,539

,590

ženski

91

56,75

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

moški

20

51,30

-,740

,459

ženski

91

57,03

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Tudi pri drugem merjenju med očeti in materami nismo ugotovili statistično značilnih razlik v
vrednostih načel (p > 0,05) (Tabela17). Ob drugem merjenju so se vrednosti pri vseh načelih
pri mamah in očetih od prvega merjenja znižale. Iz Tabele 17 lahko razberemo, da ob drugem
merjenju ni več izstopajočih razlik v vrednostih med spoloma. Vidimo, da se je ocena
sodelujočih očetov približala oceni mam. Očetje so imeli med šolskim letom več priložnosti
za interakcije in sodelovanje, morda so tudi intenzivneje začeli spremljati otrokovo šolsko
delo, kar je vplivalo na spremembo ocene ob drugem merjenju.

Tabela 18: Razlika med očeti in materami v razliki med ISSA načeli med prvim in drugim merjenjem
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ISSA načelo – razlika med prvim in drugim merjenjem

Spol

N

PVR

Z

p

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer podpira
razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka

moški

20

42,00

-2,158

,031

ženski

91

59,08

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih potencialov.

moški

20

44,70

-1,753

,080

ženski

91

58,48

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi, da bi
podprl otrokov razvoj in učenje.

moški

20

44,55

-1,825

,068

ženski

91

58,52

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti za
družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

moški

20

47,53

-1,320

,187

ženski

91

57,86

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.

moški

20

46,48

-1,485

,138

ženski

91

58,09

moški

20

42,33

-2,121

,034

ženski

91

59,01

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil razvoj in
učne izkušnje otrok.

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Mame so imele v primerjavi z očeti statistično značilno višjo vrednost razlike med
merjenjema pri
•
načelu 1 (Z = -2,158, p = 0,031),
•
načelu 6 (Z = -2,121, p = 0,034).
Ugotavljamo, da je po mnenju mam pri teh dveh načelih prišlo do večjega izboljšanja, kot to
menijo očetje (Tabela 18).
Tako kot pri skupini učiteljev moramo tudi pri skupini staršev zavrniti H2 v tistem delu, ki
pravi, da ne predvidevamo pomembnih razlik med udeleženci v posamezni skupini (starši,
učenci, učitelji) glede na izbrane demografske značilnosti. Ugotavljamo, da je mnenje staršev
o izboljšanju odnosov med udeleženci in sodelovanjem družine in institucije povezano s
stopnjo izobrazbe staršev in zadovoljstvom staršev s šolo, ki jo obiskuje otrok. Starši z višjo
izobrazbo namreč menijo, da je prišlo do večjega izboljšanja od prvega do drugega merjenja
na področju sodelovanja z družinami, kot o tem menijo starši z nižjo izobrazbo. Višjo
izobrazbo imajo starši, bolje ocenjujejo učiteljevo sodelovanje z družinami. Obratno, nižjo
stopnjo izobrazbe imajo starši, slabše ocenjujejo učiteljevo sodelovanje z družinami. Starši, ki
so manj zadovoljni s šolo, ki jo obiskuje njihov otrok, učiteljeve interakcije in sodelovanje z
družinami ocenjujejo slabše. Obratno starši, ki so bolj zadovoljni s šolo, ki jo obiskuje njihov
otrok, učiteljeve interakcije z učenci in učiteljevo sodelovanje s starši ocenjujejo bolje. M.
Pšunder (1998) meni, da odnos med starši in učiteljem temelji na zaupanju in sodelovanju,
partnerski odnos pa poudarja vzajemno sodelovanje in delitev odgovornosti. D. Intihar, M.
Kepec (2002) poudarjata, da učiteljev odnos do staršev lahko vpliva na njihovo zaznavanje in
doživljanje šole. To pa vpliva na zadovoljstvo staršev s šolo in tudi na njihovo sodelovanje.
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Prvo merjenje, učenci – spol
Tabela 19: Razlika med učenci in učenkami v vrednostih ISSA načel ob prvem merjenju
ISSA načelo – prvo merjenje

Spol

N

PVR

Z

p

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer podpira
razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka

moški

93

84,27

-2,575

,010

ženski

95

104,52

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih potencialov.

moški

93

86,47

-2,050

,040

ženski

95

102,36

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi, da
bi podprl otrokov razvoj in učenje.

moški

93

85,71

-3,011

,003

ženski

95

103,11

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti za
družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

moški

93

91,26

-,827

,408

ženski

95

97,67

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.

moški

93

86,33

-2,070

,038

95

102,50

moški

93

87,95

-1,539

,124

ženski

94

99,98

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil razvoj
in učne izkušnje otrok.

ženski

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Ob prvem merjenju so učenke statistično značilno višje ocenile udejanjanje
•
načela 1 (Učitelj prijazno in spoštljivo vzpostavlja interakcije z otroki in s tem podpira
razvoj oblikovanja zavedanja o sebi ter učenje vsakega otroka.) (Z = -2,575, p = 0,010),
•
načela 2 (Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih potencialov) (Z = -2,050, p =
0,040),
•
načela 3 (Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi,
da bi podprl otrokov razvoj in učenje.) (Z = -3,011, p = 0,003),
•
načela 5 (Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.) (Z = -2,070, p = 0,038) (Tabela 19).
Pred vpeljavo sprememb so učenke učitelje pri več načelih (1, 2, 3, 5) ocenjevale višje kot
učenci pri več načelih. Vsa tri načela pokrivajo področje učiteljeve interakcije z učenci. To
pomeni, da na začetku projekta učenke menijo, da učitelj vstopa v interakcijo bolj spoštljivo
in prijazno, kot to menijo učenci. Prav tako učenke bolj kot učenci menijo, da učitelj spodbuja
enakost, sodelovanje z možnostjo, da vsak učenec razvija svoje potenciale.
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Drugo merjenje, učenci – spol
Tabela 20: Razlika med učenci in učenkami v vrednostih ISSA načel ob drugem merjenju
ISSA načelo – drugo merjenje

Spol

N

PVR

Z

p

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka

moški

75

70,88

-2,161

,031

ženski

82

86,43

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.

moški

75

74,77

-1,135

,256

ženski

82

82,87

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi,
da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

moški

75

76,81

-,754

,451

ženski

82

81,00

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti
za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

moški

75

75,15

-1,073

,283

ženski

82

82,52

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.

moški

75

75,09

-1,074

,283

ženski

82

82,58

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

moški

75

75,25

-1,012

,311

ženski

82

82,43

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Ob drugem merjenju so imele učenke statistično značilno višjo vrednost načela 1 (Z = -2,161,
p = 0,031) (Tabela 20). Pomembna višja vrednost ocene učenk v primerjavi z učenci ostaja pri
načelu 1. Učenke ob drugem merjenju menijo, da učitelj bolj spoštljivo in prijazno stopa v
interakcije, kot to menijo učenci. Na podlagi rezultatov se postavlja vprašanje, ali so učitelji
res bolj prijazni do deklet kot do fantov. Kennedy39 navaja Tyre, ki izpostavlja učilnico kot
prostor, ki je fantom izrazito neprijazen, obenem tudi tehnike poučevanja fantom niso
naklonjene. Predlaga tudi načine, kako to izboljšati. Cornwell, Mustard., Van Parys (2011)40
ugotavljajo, da dečki, ki izkazujejo isto stopnjo znanja kot deklice, dobijo na področju branja,
matematike in znanosti nižje ocene kot deklice. Gurian in K. Stevens 41 ugotavljata, da 70%
tistih, ki dobijo slabo oceno, predstavljajo dečki. Nadalje izpostavljata, da 90% vseh
disciplinskih vedenjskih problemov v razredu vključuje dečke. Poudarjata, da so od štirih
učencev, ki imajo učne težave, dečki. Ugotovitve zgoraj naštetih avtorjev opozarjajo na to, da
je učiteljeva interakcija z dečki drugačna kot z deklicami, zato bi posledično dečki lahko
učiteljeve interakcije ocenjevali slabše kot deklice.

39
Kennedy (2010) The Trouble with Boys: A Surprising Report Card on Our Sons, Their Problems at School, and What Parents and
Educators Must Do Professional School Counseling, http://www1.gcsnc.com/depts/counseling/pdf/Published%20Article%20%20Stephen%20Kennedy%20-%20GCS%20School%20Counselor.pdf, (9. 5. 2016).
40

Cornwell, C., Mustard, D.B. , Van Parys, J. (2012) Non – Codnitive Skills and the Gender Disparties in Test scores.
http://ftp.iza.org/dp5973.pdf, (9. 5. 2016).

41

Gurian, M. in Stevens, K. The minds of boys, saving our sons from falling behindin school and life. Michaelgurian.com.(9. 5. 2016).

132

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

Razlika med prvim in drugim merjenjem, učenci – spol
Tabela 21: Razlika med učenci in učenkami v razliki med ISSA načeli med prvim in drugim merjenjem
ISSA načelo – razlika med prvim in drugim merjenjem

Spol

N

PVR

Z

p

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka.

moški

75

81,61

-,691

,490

ženski

82

76,61

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak
posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.

moški

75

80,38

-,365

,715

82

77,74

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi,
da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

moški

75

83,69

-1,432

,152

ženski

82

74,71

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti
za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

moški

75

76,59

-,647

,518

ženski

82

81,20

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in
izmenjavo informacij z družinami.

moški

75

79,92

-,245

,806

ženski

82

78,16

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

moški

75

80,58

-,558

,577

ženski

81

76,57

ženski

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Med učenci in učenkami ni statistično značilnih razlik v razliki med načeli prvega in drugega
merjenja (p > 0,05) (tabela 21).
Tabeli 19 in 20, ki se nanašata na ocene načel učencev in učenk ob prvem in drugem
merjenju, kažeta, da so povprečne vrednosti vseh načel pri učencih in učenkah pri drugem
merjenju nižje kot pri prvem merjenju.
Razlog za razlike v vrednostih pri vseh načelih ob drugem merjenju pri učencih in učenkah je
lahko narava šolskega leta in krivulja utrujenosti, zainteresiranosti, ki od začetka do konca
šolskega leta niha, ob koncu šolskega leta pa s pričakovanjem počitnic pade. Menimo, da je
lahko posnetek stanja na začetku šolskega leta odraz pričakovanj učencev, ki z novim šolskim
letom dajo priložnost novim izkušnjam, novim začetkom, ciljem in tudi pričakovanjem. Tako
dajejo priložnost tudi interakcijam z učitelji. Med šolskim letom so bili učenci deležni
številnih pozitivnih in negativnih interakcij, prav tako konec šolskega leta za učence pomeni
nasičenost z obveznostmi, utrujenost, naveličanost, kar je gotovo posledično vplivalo, da so
vsa načela ocenili slabše. Zato so ob drugem merjenju vse povprečne vrednosti nižje. Če bi
tudi drugi del raziskave izvedli po daljših počitnicah, bi lahko potrdili to razmišljanje, in bi
dobili podobne rezultate. Tako bi izključili vpliv utrujenosti, prenasičenosti in naveličanosti,
ki se pojavijo pri učencih ter lahko vplivajo na ocenjevanje in s tem na podatke.
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Tabela 22: Razlika med učenci nižjih razredov in učenci višjih razredov v vrednostih ISSA načel ob prvem

merjenju
ISSA načelo – prvo merjenje

N

PVR

Z

p

3., 4. ali 5.

111

103,42

-2,724

,006

8. ali 9.

77

81,64

Načelo 2
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri
vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.

3., 4. ali 5.

111

104,45

-3,085

,002

77

80,15

Načelo 3
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

3., 4. ali 5.

111

101,24

-2,801

,005

8. ali 9.

77

84,79

Načelo 4
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.

3., 4. ali 5.

111

120,58

-8,075

,000

77

56,91

Načelo 5
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje
in izmenjavo informacij z družinami.

3., 4. ali 5.

111

116,86

-6,873

,000

77

62,27

Načelo 6
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

3., 4. ali 5.

111

114,27

-6,269

,000

8. ali 9.

76

64,39

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka

Razred

8. ali 9.

8. ali 9.

8. ali 9.

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Ob prvem merjenju so učenci nižjih razredov statistično značilno višje ocenili vrednosti
vseh šestih načel (p < 0,05) (Tabela 22).
Tabela 23: Razlika med učenci nižjih razredov in učenci višjih razredov v vrednostih ISSA načel ob
drugem merjenju
ISSA načelo

Razred

N

PVR

Z

p

Načelo 1
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z otroki, s čimer
podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in učenje vsakega otroka

3., 4. ali 5.

97

87,70

-3,077

,002

8. ali 9.

60

64,94

Načelo 2 (drugo merjenje)
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri
vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo pri doseganju svojih
potencialov.

3., 4. ali 5.

97

85,40

-2,283

,022

60

68,66

Načelo 3 (drugo merjenje)
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi
odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

3., 4. ali 5.

97

87,05

-3,690

,000

8. ali 9.

60

65,98

Načelo 4 (drugo merjenje)
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike
priložnosti za družine in člane skupnosti za vključevanje v otrokov
razvoj in učenje.

3., 4. ali 5.

97

97,21

-6,754

,000

60

49,57

Načelo 5 (drugo merjenje)
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.

3., 4. ali 5.

97

95,79

-6,125

,000

60

51,86

Načelo 6 (drugo merjenje)
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil
razvoj in učne izkušnje otrok.

3., 4. ali 5.

97

95,40

-5,890

,000

8. ali 9.

60

52,49

8. ali 9.

8. ali 9.

8. ali 9.

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)
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Tudi ob drugem merjenju so učenci nižjih razredov statistično značilno višje ocenili vseh
šest načel (p < 0,05) (Tabela 23).
Razlika med prvim in drugim merjenjem, učenci – starost
Tabela 24: Razlika med učenci nižjih razredov in učenci višjih razredov v razliki med ISSA načeli med
prvim in drugim merjenjem
ISSA načelo

Razred

N

PVR

Z

p

Načelo 1 (razlika med prvim in drugim merjenjem)
Učitelj vzpostavlja prijazno in spoštljivo interakcije z
otroki, s čimer podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi
in učenje vsakega otroka

3., 4. ali 5.

75

81,61

-,691

,490

82

76,61

Načelo 2 (razlika med prvim in drugim merjenjem)
Učiteljeve interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti,
v kateri vsak posamezni otrok čuti pripadnost in podporo
pri doseganju svojih potencialov.

3., 4. ali 5.

75

80,38

-,365

,715

82

77,74
-1,432

,152

-,647

,518

-,245

,806

-,558

,577

8. ali 9.

8. ali 9.

Načelo 3 (razlika med prvim in drugim merjenjem)
Učitelj je vključen v smiselne medsebojne interakcije z
drugimi odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.

3., 4. ali 5.

75

83,69

8. ali 9.

82

74,71

Načelo 4 (razlika med prvim in drugim merjenjem)
Učitelj spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča
raznolike priložnosti za družine in člane skupnosti za
vključevanje v otrokov razvoj in učenje.

3., 4. ali 5.

75

76,59

82

81,20

Načelo 5 (razlika med prvim in drugim merjenjem)
Učitelj uporablja formalne in neformalne priložnosti za
komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.

3., 4. ali 5.

75

79,92

8. ali 9.

82

78,16

Načelo 6 (razlika med prvim in drugim merjenjem)
Učitelj uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da
bi obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.

3., 4. ali 5.

75

80,58

8. ali 9.

81

76,57

8. ali 9.

N – število, PVR – povprečna vrednost rangov, Z – Z statistika Mann-Whitney U-testa, p – statistična značilnost (2. sm.)

Čeprav smo ugotovili statistično značilne razlike med učenci nižjih in učenci višjih razredov
osnovne šole pri prvem in drugem merjenju, razlike med njimi niso statistično značilne v
razliki načel med prvim in drugim merjenjem (p > 0,05) (Tabela 24).
To pomeni, da so učenci nižjih razredov pred in po vpeljavi sprememb ocenjevali učiteljeve
interakcije in sodelovanje z družinami višje kot starejši učenci. Razliko lahko utemeljujemo z
razvojnimi značilnostmi, pogojenimi s starostjo, in tudi z razliko v pogostosti in možnosti
interakcij med učitelji in učenci. Od prvega do petega razreda učni proces usmerja razrednik,
ki je lahko v interakcij z učenci in posamezniki pogosteje, tudi več ur dnevno. S tem ima
učitelj velik vpliv na oblikovanje učeče se skupnosti v oddelku. Več ima namreč priložnosti,
da učence vključuje v različne dejavnosti preko celega dne, jih spodbuja na različnih
področjih, lažje najde njihova močna področja, kar vpliva na oceno interakcij učencev.
Starejši učenci z učiteljem razrednikom morda nimajo pogostih stikov. V osnovni šoli je za
učence od četrtega do devetega razreda razredni uri namenjeno le pol ure tedensko. Zaradi
velikega števila učencev v oddelku in omejenega časa so tudi interakcije učitelja z vsakim
učencem omejene. Čas med učnimi urami, ki jih izvaja razrednik, pa je zaradi natrpanih učnih
načrtov zasičen s strokovnimi učnimi vsebinami, ki jih je zaredi zunanjega nadzora in
pritiskov ocenjevanj, nacionalnih preverjanj, treba jemati zelo odgovorno in resno. Na tej
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točki imajo učitelji možnost interakcijo z učenci izvajati tako, da jih čim bolj vključijo v delo,
da so aktivni, kar dosežejo z različnimi oblikami dela in s tehnikami, ki spodbujajo
medsebojno sodelovanje in timsko delo. S tem lahko preko strokovnih vsebin vplivajo na
razvoj potencialov posameznikov v skupnosti in hkrati oblikovanje povezane oddelčne
skupnosti.
Da imajo učitelji v tretji triadi premalo interakcij s posameznim učencem, sta ugotovili tudi
učiteljici devetošolcev, ki sta bili vključeni v projekt. Učencem sta zato dali možnost, da
uvedejo individualne pogovore po ali pred poukom. Učenci so idejo sprejeli in se redno
dogovarjali za individualna srečanja z učiteljico. Pri tem se postavlja ključno vprašanje
sistema, da za oblikovanje povezanosti razrednika in učencev v oddelku namenja po
predmetniku le eno razredno uro na štirinajst dni. Te ure so namreč edine vsebinsko
namenjene povezovanju in izgradnji oddelčne skupnosti in s tem tudi izboljševanju interakcij.
Tudi na področju sodelovanja z družinami ugotavljamo razlike v ocenah glede na starost.
Višje udejanjanje ISSA načel učencev od prvega do petega razreda lahko pojasnjujejo
razvojne značilnosti. Učenci prve triade, ko šele stopajo na pot šolanja, so ponosni, če delajo
in sodelujejo s starši, želijo si njihove potrditve, saj ima v tem obdobju odraščanja družina
zelo velik pomen. Pozneje družina začne izgubljati svoj vpliv in to vlogo prevzamejo vrstniki.
Učenci tretje triade so na srečanjih učencev izpostavili, da jim je nelagodno, če so na šolskih
dejavnostih prisotni starši. Prav to poudarjeno nelagodje starejših učencev lahko vpliva na to,
da so učenci v tretji triadi tudi načela za področje sodelovanja z družinami ocenjevali z
nižjimi ocenami, kot učenci prve triade.
Tako kot pri skupini učiteljev in staršev moramo tudi pri skupini učencev zavrniti H2 v tistem
delu, ki pravi, da ne predvidevamo pomembnih razlik med udeleženci v posamezni skupini
(starši, učenci, učitelji) glede na izbrane demografske značilnosti. Ugotavljamo, da je mnenje
učencev o izboljšanju odnosov med udeleženci in sodelovanjem družine in institucije
povezano s spolom in starostjo učencev. Učenci so učiteljeve interakcije in sodelovanje z
družinami ocenjevali slabše kot deklice. Starejši učenci (tretja triada) so ocenili učiteljeve
interakcije in sodelovanje z družinami slabše kot učenci prve triade. Obratno deklice in mlajši
učenci interakcije z učitelji in sodelovanje s starši ocenjujejo bolje.
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8.4 MNENJA UDELEŽENCEV O LASTNI PARTICIPACIJI V PROCESU
SPREMINJANJA KAKOVOSTI INTERAKCIJ
V procesu spreminjanja kakovosti smo spremljali, kako se spreminja sodelovanje ali
participacija med udeleženci pri izbranih dejavnostih. To preverja H3, ki pravi: »V procesu
spreminjanja kakovosti in pogostosti interakcij med udeleženci v projektu (učenci, učitelji,
starši) bodo ti vse bolj aktivno sodelovali/participirali pri izbranih dejavnostih.« Participacijo
udeležencev staršev, učencev in učiteljev smo zagotovili že v prvi fazi, ko so udeleženci
predlagali, izbrali predloge in oblikovali skupen načrt dejavnosti. Predloge staršev, učencev in
učiteljev ter njihov izbor smo prikazali v Tabeli 31 v Prilogi 1. Nadalje smo participacijo
udeležencev spremljali s sprotnim instrumentarijem za učiteljice in mnenji učencev ter staršev
in učencev. Pri tem nas je zanimalo, koliko se spreminjajo ocene učiteljic o:
 Lastni aktivnosti in aktivnosti drugih članov skupine na srečanjih (Priloga 6).
 O timskem delu in vključenosti učencev (Priloga 7).
Na podlagi samoocen učiteljic o njihovem aktivnem sodelovanju na srečanjih (Priloga 6,
Tabela 36), prisotnosti učiteljic na srečanjih (Priloga 4, Tabela 34) ugotavljamo, da je 11
učiteljic (1, 14, 5, 4, 7, 13, 12, 3, 16, 17, 2), ki so redno obiskovale srečanja učiteljic, svojo
dejavnost na srečanjih ocenjevalo z višjimi ocenami kot 8 učiteljic (10, 19, 18, 6, 20, 9, 11,
15), ki se srečanj niso redno udeleževale. Udeležba na srečanjih ni bila obvezna, temveč je
temeljila na prostovoljni odločitvi vsake posameznice. S tem smo omogočili pomemben korak
k participaciji. Armstrong Piner 2008, Epstein in Sanders 2000 (v Terčon, 2014) pravijo, da
naj bi se participacija gradila tudi na prostovoljnosti. Razloge za udeležbo učiteljic na
srečanjih lahko povežemo z notranjim motivom učiteljic za sodelovanje v projektu. 14
učiteljic (1, 14, 5, 4, 7, 13, 12, 3, 16, 17, 2, 19, 18, 20) se je za sodelovanje odločilo zato, ker
jim je bil to izziv in so v tem videle možnost profesionalnega napredka in razvoja (Priloga 5,
Tabela 35). Omenjene učiteljice se zavedajo pomena svoje aktivne vloge pri razvoju lastnih
kompetenc in tudi nujnosti vseživljenjskega izobraževanja. Kar 11 od 14 notranje motiviranih
učiteljic se je srečanj redno udeleževalo. Tri učiteljice (19, 18 in 20) se srečanj, kljub notranji
motivaciji, niso redno udeleževale. Ostalih pet učiteljic se je za sodelovanje odločilo zato, da
bi dobile zunanjo spodbudo, potrditev in pomoč pri sodelovanju s starši in z učenci, ali celo
zato, da bi pomagale vodji projekta. Te učiteljice se srečanj niso redno udeleževale. Izjema je
učiteljica 13, ki je k projektu pristopila zaradi možnosti zunanje potrditve, vendar se je srečanj
redno udeleževala. Razlog za njeno redno udeležbo na srečanjih vidimo v njenem pozitivnem
doživljanju srečanj. V refleksiji je izpostavila, da ji je všeč, da so na srečanjih slišane vse
ideje, da so bila srečanja odprta za vse ideje, kar je nanjo delovalo motivacijsko. Omenjena
učiteljica je na srečanjih prevzela vlogo opazovalke. To potrjuje tudi njena samoocena. Svojo
dejavnost na srečanjih samoocenjuje zelo nizko (Priloga 6, tabela 36).
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Preostale učiteljice, z izjemo dveh (12, 11), so na majskem srečanju samoocenile, da se je
njihova dejavnost na srečanjih v obdobju izvajanja projekta (od avgusta 2013 do maja 2014)
povečala. Pri tem je največji skok v samooceni aktivnega sodelovanja učiteljice na srečanjih
naredila učiteljica 18 (z ocene 2 na 4). Na začetku projekta je učiteljica (nerazredničarka)
svoje počutje opisovala kot brezvoljno in utrujeno. Bila je nemotivirana in naveličana dela. V
drugi polovici šolskega leta je prevzela razredništvo. Iz njene refleksije je razvidno, da je s
tem dobila motivacijo za delo in predvsem za sodelovanje s starši. Ob koncu projekta je
povedala: »Pri svojem delu s starši na splošno pogrešam, da na dejavnosti redko prihajajo
starši manj uspešnih učencev. Starši uspešnih učencev zelo radi sodelujejo. Tokrat (v tem
projektu) se jim počasi približujejo tudi starši manj uspešnih učencev. Razgovori s starši so
zaradi naših skupnih dejavnosti bolj sproščeni in odkriti.« Omenjeni primer učiteljice potrjuje
ugotovitve C. Razdevšek Pučko, (2004), ki po Hermansu trem obdobjem profesionalnega
razvoja dodaja še četrto obdobje ponovne dovzetnosti za vplivanje. Za to obdobje je značilno,
da se učitelji lahko počutijo osamljene, delo se jim zazdi zelo naporno, vendar lahko to rutino
nadomesti težnja po odkrivanju novega, če se seveda vključijo v programe nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja. Tako so prav vključenost v projekt in možnost večje
dejavnosti ob prevzemu razredništva tej učiteljici ponudili možnost prekiniti rutino,
naveličanost in utrujenost. Dobila je priložnost za nove izzive.
Participacijo učencev smo med procesom spremljali z oceno učiteljic o sodelovanju učencev
ter vključevanju in povečanju aktivne udeležbe učencev. Zato smo v vprašalnike vključili
naslednji dve trditvi:
•
Aktivnost učencev se je zaradi ciljev in dejavnosti tega projekta povečala.
•
Zaradi ciljev tega projekta in izvajanja dejavnosti iz načrta je vključenost učencev pri
pouku večja.
11 učiteljic meni, da se je aktivnost učencev med projektom povečala. Pri sedmih učiteljicah
je ocena aktivnosti učencev ostala med izvajanjem projekta nespremenjena, ocenile so jo s 4
ali 5. Le učiteljica 15 ocenjuje, da se je aktivnost učencev od januarja 2014 do maja 2014
znižala.
Razlog za znižanje ocene povezujemo s tem, da je bila učiteljica aktivnejša v obdobju do
januarja 2014. Učiteljica 15 (ni razredničarka) se je v prednovoletnem času pridružila
devetošolcem na delavnicah vezenja čestitk. V prvem redovalnem obdobju (do februarja
2014) je pri urah etike s sedmošolci intenzivno izvajala socialne igre za večjo vključenost
učencev. Od januarja 2014 do maja 2014 ni izvajala posebnih aktivnosti iz načrta, s katerimi
bi spodbujala vključevanje in aktivnost učencev. Posledično je ocenila, da se je aktivnost
učencev znižala.
Če primerjamo ocene učiteljic o vključevanju staršev in učencev, lahko ugotovimo:
•
Najmanj – pet učiteljic (1, 14, 4, 7, 3) je vključevanje staršev ocenilo višje kot
aktivnost in vključevanje učencev.
•
Največ – sedem učiteljic (5, 16, 12, 13, 17, 15, 11) je vključevanje učencev ocenilo
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višje kot vključevanje staršev.
•
Šest učiteljic je vključevanju staršev in učencev dalo enako oceno (10, 18, 20, 9, 6, 2).
Ker je bil namen našega projekta spodbuditi aktivnost in vključevanje staršev in učencev, smo
pričakovali, da bodo učiteljice izvajale dejavnosti tako za spodbujanje vključevanja staršev
kot spodbujanje aktivnosti učencev. Tako naj bi večina učiteljic vključevanje staršev in
učencev ocenila enako. Rezultati pa kažejo, da je le tretjina učiteljic enakomerno spodbujala
vključevanje staršev in učencev.
Menimo, da je pet učiteljic, ki so vključevanje staršev ocenile z višjo oceno kot vključevanje
učencev, s svojo oceno sporočilo samokritiko. Morda kritično ugotavljajo, da imajo na
področju spodbujanja večje aktivnosti učencev še veliko neizkoriščenih možnosti. To lahko
kaže na šibko področje, na katerem bi se v nadaljevanju lahko uvajale spremembe. Če bi
nadaljevali po razvojnem konceptu, na podlagi akcijskega raziskovanja in samoevalvacije, bi
kot novo prioriteto izbrali izboljševanje kakovosti z ustvarjanjem učinkovitega učnega okolja
s poudarkom na strategijah smiselnega učenja. S tem bi učiteljice dodatno spodbudili k
iskanju aktivnosti za večjo vključenost in aktivnost ter sodelovanje učencev.
Po drugi strani višja ocena vključevanja staršev pomeni, da učiteljice niso vključevale staršev
le v formalne oblike sodelovanja. Projekt jim je ponudil možnosti neformalnih oblik
sodelovanja s starši in s tem nove in spodbudne oblike za sodelovanje s starši. Učiteljice so se
začele intenzivneje ukvarjati z načrtnim vključevanjem staršev. Zato so vključevanje staršev
tudi višje ocenile.
Kako aktivno je bilo sodelovanje učiteljic na evalvacijskih srečanjih, kako vključeni in aktivni
so bili starši v dejavnostih, kako vključeni in aktivni so bili učenci, ilustrirajo tudi pisne
refleksije s srečanj skupin učencev, učiteljev in staršev, ki so zbrane v Prilogi 8. Mnenja in
refleksije učiteljic, staršev in učencev potrjujejo njihovo participacijo.
Iz mnenj staršev in učencev o izvedenih dejavnostih ugotovimo, da se je odnos do
sodelovanja s starši spremenil in da so se imeli udeleženci (starši in učenci) možnost
vključevati v procesne odločitve in participirati. Z izvajanjem dejavnosti so učitelji dali
priložnost staršem in učencem, da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

širijo svojo socialno mrežo,
se družijo in zabavajo,
vplivajo na povezovanje med starši in učenci,
izmenjajo mnenja,
rešujejo težave in izzive pri vzgoji,
so dobili podporo drugih staršev in učencev,
so dobili priložnost za spoznavanje življenjskih zgodb drugih,
najdejo in razvijajo svoja močna področja,
pokažejo in razvijajo empatijo in nesebično pomagajo drug drugemu,
so dobili nova znanja in vedenja,
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•
•
•
•
•

se lažje odločijo pri izbiri poklica,
se časovno neomejeno pogovarjajo z učiteljem in drugimi učenci in starši,
dvignejo samopodobo svojega otroka,
sodelujejo pri reševanju problemov in iskanju rešitev,
dobijo pozitivno potrditev tudi posamezniki, ki pogosto nimajo možnosti za pozitivno
lastno izpostavitev pred skupino.
Na podlagi mnenj učencev, učiteljev in staršev s srečanj ugotavljamo, da je bila za učence
omogočena tretja stopnja participacije (po S. Rutar, 2013), saj je bil projekt idejno predlagan s
strani odraslih, vendar so otroci in odrasli skupaj sprejemali odločitve o dejavnostih, izražali
so svoje mnenje, se posvetovali in skupaj odločali. Na Shierjevi lestvici smo v projektu
zagotovili vseh pet stopenj (po S. Rutar 2013):
1. otroke se posluša,
2. otroci so spodbujeni k izražanju svojih pogledov,
3. pogledi otrok so upoštevani,
4. otroci so vključeni v procese odločanja,
5. otroci delijo moč in odgovornost za odločitve.
Učenci so v našem projektu participirali s tem, da so o dejavnostih podali svoje mnenje, na
srečanjih so bili spodbujeni, da povedo svoje mnenje, njihove ideje, predlogi in menja so bili
upoštevani. Skupaj z odraslimi so sprejeli odločitve o izvajanju in izvedenih dejavnostih. Na
koncu projekta je bila izvedena skupna evalvacija, kjer so tudi učenci jasno ovrednotili svoj
prispevek k uspešni izvedbi projekta in podali predloge za nadaljevanje. Tako so prevzeli svoj
del odgovornosti.

8.4.1

POVZETEK UGOTOVITEV O PARTICIPACIJI

Na osnovi prej povedanega lahko povzamemo ugotovitev o participaciji:
 Ocena učiteljic o aktivnosti in sodelovanju učencev se je povečala pri dveh tretjinah
učiteljic. Ostala tretjina ocene med izvajanjem projekta ne spremeni.
 Samoocena učiteljic o aktivnosti in vključenosti staršev se je povečala.
 Samoocena učiteljic o lastni aktivnosti se je povečala. Višje svojo aktivnost ocenjujejo
učiteljice, ki so bile redno prisotne na srečanjih in notranje motivirane za sodelovanje
v projektu.
 To potrjujejo tudi mnenja staršev, učencev in učiteljic s srečanj in primeri refleksij.
 Ugotavljamo, da so aktivnosti za starše in učence, ki so jih pripravile učiteljice,
vplivale na večjo aktivnost in vključenost učencev ter staršev. Pri tem so starši in
učenci aktivno sodelovali.
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Iz navedenih ugotovitev potrjujemo hipotezo H3, ki pravi, da bodo v procesu spreminjanja
kakovosti interakcij med udeleženci, ki sodelujejo v raziskavi, ti vse bolj aktivno participirali/
sodelovali. Prav tako se je ob realizaciji vseh naštetih dejavnosti za večjo vključenost staršev
povečalo sodelovanje med družinami in institucijo. Tako lahko potrdimo tudi hipotezo H5, ki
pravi, da se bo na podlagi povečanega števila aktivnih udeležencev na dejavnostih povečalo
sodelovanje med vključenimi starši in institucijo.

8.5 MNENJA UDELEŽENCEV O SODELOVANJU MED DOMOM IN ŠOLO
Zanimalo nas je, kako se je zaradi vpeljanih sprememb spremenilo sodelovanje med domom
in šolo, kar preverja H5, ki pravi: »Na podlagi povečanega števila aktivnih udeležencev na
dejavnostih se bo povečalo sodelovanje med vključenimi starši in institucijo.« Spremembe
sodelovanja med starši in institucijo ter aktivno participacijo staršev smo spremljali z
instrumentarijem za sprotno spremljanje procesa za učiteljice. Pri tem nas je zanimalo, kako
se je ocena spreminjala med procesom (novembra 2013, januarja 2014, aprila 2014):
 ocena učiteljice o povečanju vključenosti staršev,
 ocena učiteljice o sodelovanju s starši,
 ocena učiteljice o pogostosti neformalnih oblik sodelovanja s starši.

V Prilogi 9 v Tabeli 38 je prikazano, da so vse učiteljice svojo oceno sodelovanja s starši od
novembra 2013 do maja 2014 pustile nespremenjeno (visoka ocena 4), ali pa so svojo oceno
zvišale. Ocene o neformalnih srečanjih s starši pri petih učiteljicah (12, 15, 9, 3, 11) nihajo.
Razlog vidimo v tem, da so učiteljice neformalna srečanja za starše pripravljale v določenem
časovnem obdobju. Dve učiteljici (12, 15) sta aktivnosti za večje vključevanje staršev izvajali
od novembra 2013 do februarja 2014. Kot razberemo iz refleksij učiteljic s srečanj (Priloga
8), je učiteljica 15 pripravila aranžersko delavnico z izdelavo novoletnih voščilnic. Starši,
učenci in učiteljica 12 so imeli skupno nedeljsko drsanje in sankanje. Učiteljica 9 je svoje
aktivnosti za starše izvajala v drugi polovici šolskega leta: učenci so zabavno predstavili svoje
delo. Njena ocena neformalnih srečanj s starši je zato v maju višja. S svojimi nizkimi ocenami
vključevanja staršev ponovno izstopa učiteljica s kodo 11. Z učenci je pripravila srečanja za
starše, vendar se starši na vabilo k sodelovanju niso odzvali.
Nižjo oceno (2, 3) o pogostosti stikov učiteljice s starši v obliki neformalnih srečanj s starši
sta dali učiteljici, ki nista izvajali nobenih dejavnosti za vključevanje staršev (učiteljici 20 in
3). Ugotavljamo, da je januarja 2014 vključenost staršev z ocenama 5 ali 4 ocenjevalo 9
učiteljic, ob koncu projekta maja 2014 je bilo takih učiteljic 11. S srednjo vrednostjo (ocena
3) je vključenost staršev v januarju 2014 ocenilo 8 učiteljic, v maju 2014 se je število učiteljic
s to oceno razpolovilo. V januarju 2014 so bile tri učiteljice, ki so vključenost staršev ocenile
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z 2 (redko vključeni) in 1 (niso vključeni). Ob koncu projekta dve učiteljici ocenjujeta
vključenost staršev z oceno 2 (redko vključeni). V maju 2014 nobena učiteljica vključevanja
staršev ni ocenila z oceno 1 (niso vključeni). Ugotovitve kažejo, da se je z izvajanjem
dejavnosti povečalo vključevanje staršev v življenje in delo šole. Na podlagi ocen učiteljic in
refleksij udeležencev na srečanjih lahko potrdimo, da se je povečalo sodelovanje med starši in
institucijo, kar pomeni, da smo potrdili hipotezo 5.

8.5.1

POVZETEK UGOTOVITEV O SODELOVANJU MED DOMOM IN ŠOLO

Čeprav smo potrdili, da se je sodelovanje med vključenimi starši in šolo povečalo, moramo
opozoriti tudi na poseben primer oddelka z razredničarko, ki je dejavnosti za sodelovanje z
učenci za starše pripravljala, pa odziva staršev ni bilo. D. Intihar in M. Kepec (2002)
opozarjata, da je učiteljev (še posebej razrednikov) odnos do staršev tisti, ki vpliva to, kako
starši doživljajo šolo in ali se v šoli počutijo kot dobrodošli partnerji. Zato je treba
razredničarki, ki ni uspela pridobiti staršev k sodelovanju, v nadaljevanju nuditi podporo s
strani šolske svetovalne službe, ki ima na tem področju še več znanj, kako pritegniti starše k
sodelovanju. Ta primer učiteljice kaže, da je v modelu treba predvideti tudi takšne primere, ko
je učitelj motiviran in z učenci vabi starše k sodelovanju, vendar odziva ni. Primer razkriva
pomanjkljivost projekta. Menimo, da bi lahko takšne primere kot izziv rešili svetovalni
delavci, ki bi sodelovali v projektu. Svetovalni delavci v skupini učiteljev bi z znanji in s
spretnostmi svojega strokovnega področja lahko zaznali probleme in izzive, s katerimi se
soočajo učitelji v projektu pri sodelovanju s starši. Skupaj z učitelji bi npr. pedagogi,
psihologi ali socialni pedagog lahko oblikovali načrt za spoprijemanje z izzivom
nemotiviranih staršev. Raziskava je potrdila, da razredniki nosijo večji del odgovornosti za
sodelovanje s starši kot nerazredniki. Tudi strokovnjaki (Pšunder, 2002) priznavajo, da ima
razrednik ključno vlogo pri vzpostavljanju odnosov s starši. Če bi si v nadaljevanju
raziskovanja kot cilj postavili nalogo spodbujanja sodelovanja z nemotiviranimi starši, bi se
načrtovanja lotili po korakih. V prvem koraku bi bilo treba raziskati, kateri so vzroki za
nesodelovanje s starši, kakšna pričakovanja imajo starši do šole, kakšnega sodelovanja s šolo
si starši želijo.
Na podlagi odgovorov bi v naslednjem koraku učitelji ob participaciji staršev in šolske
svetovalne službe oblikovali načrt za spremembe, s katerimi bi si pridobili zaupanje staršev.
Pri oblikovanju načrta bi bilo treba upoštevati načelo močnega področja. Zanj G. Čačinovič
Vogrinčič (2008) pravi, da je pomembno načelo dobrega sodelovanja s starši. To pomeni, da
moramo z iskanjem skupne točke, preko katere lahko razrednik s starši vzpostavi sodelovanje,
ugotoviti, kaj je močno področje staršev. Ko razredniki staršem ponudijo možnosti za
sodelovanje in jih povabijo k dejavnemu odločanju, se starši počutijo kot partnerji. Ko se
vzpostavi partnerski odnos, starši radi in pogosto prihajajo v šolo. Ob takšnih načrtnih korakih
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se bo vzpostavilo zaupanje, za katerega Pšunder (1998) poudarja, da je temelj partnerskega
odnosa med učiteljem in starši. Starši izpostavljenega oddelka se niti ne zavedajo pomembne
vloge, ki jo ima njihovo sodelovaje s šolo za razvoj njihovega otroka. Odkrit pogovor,
komunikacija in povabilo staršev k sodelovanju bodo na skupnem srečanju razširili in
poglobili razumevanje in usklajevanje vrednot doma in šole. Kot je že davno na začetku 20.
stoletja izpostavil Dawey (2012), šola ni le kraj za pridobivanje informacij, učenje lekcij ali
oblikovanje navad. Verjame namreč v uspešnost osnovnega vidika šole, ki je oblika skupnega
življenja. Učiteljeva dovzetnost in odzivnost do družin se odražata v upoštevanju in
vrednotenju vseh mogočih načinov, kako lahko družine prispevajo k učenju svojih otrok in
življenju učeče se skupnosti. Učiteljeva vloga je pomembna pri oblikovanju spoštljive in
podporne interakcije med vsemi odraslimi, ki so vpleteni v življenje otrok. Interakcije, ki
omogočajo aktivno sodelovanje vseh udeležencev, otrokom zagotavljajo razvoj v
samozavestne posameznike, ki bodo v prihodnosti pomembni predstavniki družbe (ISSA,
2009). Poudarjamo, da se morajo zato učitelji truditi in takšen korak nesodelovanja s starši
vzeti kot priložnost. Takšen izziv po iskanju idej in rešitev v sodelovanju skupaj s sodelavci
pomeni tudi profesionalno rast. Nadalje je treba upoštevati tudi ugotovitve N. Herga Rizman
in K. Šrot (2013) v raziskavi o sodelovanju učiteljev in staršev, ker učitelji menijo, da v času
dodiplomskega izobraževanja niso dobili dovolj znanj in da jim primanjkuje vrsta kompetenc,
ki bi jim olajšale sodelovanje s starši. Omenjeni primer iz naše raziskave to potrjuje. Za
poklicno negotovost Rutar (2008) pravi, da jo učitelji lahko presežejo z dodatnim
izobraževanjem, razvijanjem svojih kompetenc in spodbujanjem lastnega profesionalnega
razvoja. Če ugotovitve strnemo, lahko sklenemo:
 Ocena učiteljic o vključevanju staršev se je do konca projekta zvišala.
 Zvišale so se ocene sodelovanja s starši pri učiteljicah, ki so pripravile dejavnosti za
vključevanje staršev.
 V obdobjih, ko so učiteljice izvajale neformalne oblike za sodelovanje s starši, so se
zvišale ocene učiteljic o sodelovanju staršev na neformalnih srečanjih.
 Povečala se je tudi samoocena učiteljic o dejavnosti in vključenosti staršev.
 Ugotavljamo, da so tudi dejavnosti za starše in učence, ki so jih pripravile učiteljice,
vplivale na večjo aktivnost in vključenost staršev. Pri tem so starši aktivno sodelovali.
 Učiteljice so spodbujale vključevanje staršev z oblikami neformalnih srečanj in
prispevale k odprti šoli.
 To potrjujejo tudi mnenja staršev, učencev in učiteljic s srečanj in primeri refleksij.
Iz navedenih ugotovitev lahko spet potrdimo hipotezo H3, ki pravi, da bodo v procesu
spreminjanja kakovosti interakcij med udeleženci, ki sodelujejo v raziskavi, ti vse aktivneje
participirali / sodelovali. Prav tako pa se je ob realizaciji vseh naštetih dejavnosti za večjo
vključenost staršev, kar so pokazale tudi samoocene učiteljic o vključevanju, sodelovanju
staršev in obiskih staršev na neformalnih srečanjih, povečalo sodelovanje med družinami in
institucijo. Tako lahko potrdimo tudi hipotezo H5, ki pravi, da se bo na podlagi povečanega
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števila aktivnih udeležencev na dejavnostih povečalo sodelovanje med vključenimi starši in
institucijo.

8.6 MNENJA UČITELJIC O LASTNEM PROFESIONALNEM RAZVOJU

V nadaljevanju nas zanima, koliko se je med procesom vpeljevanja sprememb in izvajanja
dejavnosti za spreminjanje interakcij med učitelji in učenci povečala pripravljenost za lasten
profesionalni razvoj in vnašanje sprememb v prakso ter sodelovanje v učeči se skupnosti, kar
preverja H 4, ki pravi: »Po sistematično vpeljanih spremembah v interakciji med učitelji in
učenci se bo povečala pripravljenost učiteljev za lasten profesionalni razvoj in za vnašanje
sprememb v prakso ter za sodelovanje v učeči se skupnosti.« To smo spremljali z
instrumentarijem za učitelje ter samoevalvacijskimi vprašanji na srečanjih skupin učiteljev.
Zanimalo nas je, koliko se spreminjajo ocene učiteljic:
 o pomenu sodelovanja učiteljic z drugimi udeleženci v smeri lastnega
profesionalnega razvoja,
 o sodelovanju s kolegi za potrebe lastne refleksije,
 o pomenu izvajanja refleksij učiteljic za njihov profesionalni razvoj in izvajanje
refleksij,
 o pomenu iskanja novih idej, vnašanja novih idej v prakso,
 o lastnem napredovanju v projektu.
V tabeli 39 v prilogi 10 vidimo, da je na začetku projekta 15 od 18 učiteljic pomen
sodelovanja z vsemi udeleženci ocenilo z ocenama 4 (1, 10, 18, 6, 4, 17, 2, 12) ali 5 (5, 7, 11,
3, 9, 16, 15). Ob koncu projekta je takih učiteljic 13 (2, 12, 1, 10, 18, 5, 4, 11, 3, 9, 16, 17,
15). Sedem učiteljic (5, 7, 11, 3, 9, 16, 15), ki so na začetku projekta ocenile pomen
sodelovanja z oceno 5, je svojo oceno ob koncu projekta spremenilo na 4. Dve učiteljici (7, 6)
sta svojo oceno znižali na 3. Tako so ob koncu projekta štiri učiteljice(6, 7, 20, 13), ki
pomenu sodelovanja dajejo oceno 3. Med izvajanjem projekta se pri petih učiteljicah ocena
pomena sodelovanja z drugimi udeleženci za lasten profesionalni razvoj ne spreminja.
Učiteljici 5 in 16 ohranjata oceno 4, pri 14, 10, 4 ostaja nespremenjena ocena 3. Ugotavljamo,
da je dve tretjini učiteljic svojo oceno o pomenu sodelovanja z drugimi udeleženci od začetka
do konca projekta znižalo. Menimo, da rezultat kaže povečanje kritične refleksije med
izvajanjem projekta pri učiteljicah.
Oceno vsakodnevnega izvajanja refleksij je od novembra 2013 do aprila 2014 povečalo šest
učiteljic (2, 17, 15, 12, 1, 18). Osem učiteljic (9, 15, 17, 6, 13, 12, 11, 3) je med projektom
povečalo svojo oceno o sodelovanju s kolegi. Pri tem sta najbolj zvišali svojo oceno učiteljici
9 in 15 (z ocene 2 na 4 ob koncu projekta) in učiteljica 17 (ocena 3 ob začetku in 5 na koncu).
Šest učiteljic (6, 9, 13, 3, 11, 13) je svojo oceno o vsakodnevnem delu refleksij znižalo za eno
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oceno. Najbolj sta svojo oceno znižali učiteljici 11 in 13. Svoje vsakodnevno izvajanje
refleksij sta novembra ocenili s 4, aprila pa z 2. Štiri učiteljice (10, 18, 2, 9) med projektom
svoje ocene o delu refleksij niso spreminjale. Šest učiteljic (1, 7, 16, 4, 5, 14) je svoje ocene o
sodelovanju s kolegi z namenom refleksije znižalo. Med njimi je to oceno od začetka do
konca projekta najbolj znižala 16, ki je sodelovanje s kolegi z namenom refleksije na začetku
projekta ocenila s 5, na koncu pa s 3. Njen padec v oceni povezujemo z dejstvom, da se je
učiteljica v tem obdobju od sodelovanja s kolegi že odmikala, saj so bili do njene upokojitve
(junij 2014) samo še trije meseci. Izpostaviti je treba učiteljico 7, ki je novembra 2013 edina
ocenila, da vsakodnevno izvaja refleksije. To oceno je ob koncu projekta znižala na oceno 4.
To lahko pomeni njeno realnejšo oceno in tudi bolj kritičen pogled ob koncu projekta.
Ugotavljamo, da je šest učiteljic, ki so znižale, in šest učiteljic, ki so zvišale svojo oceno o
vsakodnevnem delu refleksij od začetka do konca projekta. Šest učiteljic je povišalo oceno
sodelovanja s kolegi z namenom refleksije, osem jih je to oceno znižalo. Analiza pokaže, da
je pogostost izvajanja refleksije s pomočjo sodelovanja s kolegi do konca projekta bolj narasla
kot samostojno izvajanje refleksij, kar potrjujejo višje ocene na koncu projekta. To lahko
povezujemo tudi s tem, da so se učiteljice med projektom začele timsko povezovati in
sodelovati, kar se odraža na povečanju ocene izvajanja refleksij s kolegi. Učitelji so svoje
pogostejše sodelovanje z namenom samorefleksije izpostavili že v samem procesu na
evalvacijskih srečanjih učiteljev. Učiteljice so aktivno participirale s tem, da so se začele
povezovati v time, izmenjavati izkušnje in po končanem pouku izvajati dnevne skupne
refleksije. Še posebej je bilo to načrtno izvedeno pri učiteljicah, ki so poučevale 3. razred in
so bile vključene v projekt. Iz njihovih refleksij (Priloga 8) je razvidno, da so dejavnosti za
večje vključevanje staršev izvajale kar na nivoju celotnega razr eda. Prav tako so se tedensko
posvetovale in izmenjavale izkušnje o delu z učenci in starši. Učiteljici devetega razreda sta
skupni refleksiji izvajali enkrat tedensko. Ob tem sta izmenjali mnenja o izvedenih
dejavnostih in načrtovali nove. Prav tako sta se sproti pogovorili o pobudah in predlogih
staršev.
Osem učiteljic (4, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15) je od novembra 2013 do aprila 2014 znižalo svojo
oceno o izvajanju refleksij za svoj profesionalni razvoj. Med njimi je najbolj znižala oceno
učiteljica 7. Na začetku projekta je tako kot vsakodnevno izvajanje refleksij tudi pomen
izvajanja refleksij za profesionalni razvoj ocenila z najvišjo oceno 5, ob koncu projekta to
ocenjuje z oceno 3. Menimo, da so učiteljice ob koncu projekta do svojega dela bolj kritične.
Predvidevamo, da namesto izvajanju refleksij dajejo prednost drugim elementom, ki
spodbujajo njihov profesionalni razvoj. V nadaljevanju bomo navedli predloge, ki so jih na
srečanjih podale učiteljice in s katerimi bi spodbudili njihov profesionalni razvoj. Tri
učiteljice (12, 17, 18) so oceno o pomenu izvajanja refleksij za svoj profesionalni razvoj
zvišale. Sedem učiteljic svojo oceno med izvajanjem projekta ni spreminjalo (1, 2, 3, 10, 13,
16, 20).
Kako pomembno se zdi učiteljicam vnašanje in iskanje novih idej, razberemo iz tabele 39 v
prilogi 10. Sedemnajst učiteljic (vse razen 20) pomembnost vnašanja novih idej na koncu
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projekta ocenjuje s štiri ali pet. Na začetku je bilo teh učiteljic 16. Učiteljice 6, 4, 1 so svojo
oceno med projektom znižale s 5 na 4. Dve učiteljici sta jo zvišali. Učiteljica 13 je oceno
zvišala s 3 na 4, učiteljica 3 jo je zvišala s 4 na 5.
Pogostost iskanja novih idej 17 učiteljic na začetku in koncu projekta ocenjuje z oceno 4 ali 5.
Pri tem ugotavljamo, da so učiteljice 5, 6, 4, 3 oceno pogostosti iskanja novih idej znižale s 5
na 4. Istih sedem učiteljic (14, 10, 5, 6, 7, 16, 17) pogostost vnašanja novih idej na začetku in
ob koncu projekta ocenjuje z oceno 5.
Pogostost vnašanja novih idej šestnajst učiteljic na začetku in na koncu projekta ocenjuje z
oceno 4 ali 5. Le dve učiteljici na začetku in na koncu ocenjujeta pogostost vnašanja novih
idej z oceno 3. Šest učiteljic (10, 5, 6, 7, 16) je svojo oceno pogostosti vnašanja novih idej od
začetka do konca projekta znižalo z ocene 5 na 4.
Rahlo znižanje ocen s 5 na 4 nakazuje, da so učiteljice ob koncu projekta svoje delo ocenile
realneje. Njihovo znižanje ocene opozarja na to, da so učiteljice (10, 5, 6, 7, 16) postale med
izvajanjem projekta v svoji refleksiji bolj kritične. Ob koncu projekta le učiteljici 14 in 16
ocenjujeta svojo pogostost vnašanja novih idej z oceno 5.
Izpostaviti je treba ocene učiteljice 14. Čeprav se je srečanj redno udeleževala in pripravila
veliko dejavnosti za vključevanje staršev ter povečanje dejavnosti učencev, svojih nižjih ocen,
ki nakazujejo spremembe v kritični refleksiji, le-te pa na profesionalni razvoj, ni spreminjala.
Svoje vsakodnevno izvajanje refleksij ocenjuje s 3, sodelovanju z učitelji z namenom
refleksije (ena učiteljica ob koncu projekta to ocenjuje z oceno 1), pomen sodelovanja z vsemi
udeleženci za profesionalni razvoj ocenjuje z 2 (edina je dala oceno 2). Pogostost iskanja in
vnašanja novih idej kot edina učiteljica ocenjuje z oceno 5 ob koncu projekta. Na podlagi
ocen izpostavljene učiteljice lahko sklenemo, da je učiteljica sicer motivirana in išče nove
ideje ter jih vnaša v prakso, vendar svojega dela ne vrednoti kritično ne sama in ne s kolegi,
saj ne izvaja vsakodnevnih refleksij, pomenu sodelovanja s kolegi z namenom refleksije pa
pripisuje še nižji pomen kot samostojnemu izvajanju refleksij. Glede na ocene učiteljice 14 se
postavlja vprašanje, koliko sta se pri njej povečala kritična refleksija in dejansko
napredovanje v projektu. Njene ocene kažejo na samozadostnost, nekritičnost in neodprtost,
kar pa zavira profesionalni razvoj učitelja. Primer učiteljice v projektu opozarja na to, da so v
šolah tudi učitelji, ki se v šoli 21. stoletja na zavedajo svoje spremenjene vloge v odnosu do
lastnega profesionalnega razvoja. Skupine učiteljev naj bi se v medsebojnih interakcijah
usmerile na vnašanje sprememb, načrtovanje in kritično analizo svoje prakse. S tem procesom
prispevajo k lastnemu profesionalnemu napredku. Projekt torej opozarja tudi na učitelje, ki
niso pripravljeni na timsko delo in so tudi nepripravljeni na lastno spreminjanje. Na tem
mestu se pojavlja vprašanje, kako takšne učitelje motivirati, da ne bodo nehali razvijati svojih
splošnih kompetenc, kot so sposobnosti komuniciranja, timskega dela, sintetičnega,
analitičnega in ustvarjalnega mišljenja, reševanja problemov, fleksibilne uporabe znanj v
praksi, ki jih navajata Rychen in Salganik (po C. Peklaj, 2008).
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Druga učiteljica, ki izrazito izstopa v svojih ocenah na področju profesionalnega razvoja, je
učiteljica 20. Glede na starost (27 let) šele vstopa na profesionalno pot (poučuje dve leti).
Njena ocena 3 pri pomenu vnašanja novih idej, pogostosti iskanja novih idej in pogostosti
vnašanja novih idej v delo lahko pomeni nevtralno držo.
Rezultat je presenetljiv, saj bi pričakovali, da so učitelji na začetku svoje profesionalne poti
bolj odprti do pomena vnašanja novih idej v prakso, iskanja novih idej. Hkrati pa izstopajoče
ocene navzdol lahko pomenijo, da je mlada učiteljica, ki šele stopa na profesionalno pot in je
na začetku poučevanja (prvo, drugo leto), v obdobju profesionalnega razvoja, ki ga Rayan (po
A. Polak, 2008) poimenuje obdobje preživetja. Učitelj se v tem obdobju zave, da je svojo
poklicno vlogo v preteklem obdobju idealnih predstav (študij) preveč idealiziral. Ocene mlade
učiteljice so zato lahko odraz prav te realne streznitve. Potrditve in odgovore na to vprašanje
bi dali nadaljnja raziskovanja in spremljanja učiteljice.
Zanimala nas je tudi samoocena učiteljic o lastnem profesionalnem napredovanju v projektu.
Iz tabele 40 v prilogi 11 razberemo, da ob koncu projekta 13 učiteljic ocenjuje, da so
napredovale ali zelo napredovale. Pri prvem merjenju je bilo teh učiteljic 10. Osem učiteljic
(1, 4, 11, 13, 15, 14, 6, 9) je v januarju 2014 menilo, da so malo napredovale. Do aprila 2014
se je to število prepolovilo. Ob koncu štiri menijo, da so v projektu napredovale. V oceni
ponovno izstopa učiteljica 11, ki se srečanj ni udeleževala, starši učencev niso bili
zainteresirani za dejavnosti vključenosti in dejavnosti, ki jih je pripravila. Meni, da je v
projektu zelo malo napredovala. Ugotavljamo, da učiteljice menijo, da so v projektu
profesionalno napredovale. Pri tem se postavlja vprašanje, v čem učiteljice vidijo svoj
profesionalni napredek. O tem so učiteljice govorile na majskem srečanju 2014. V
samorefleksijah so svoje delo v projektu ovrednotile tako, da so izpostavile: katera njihova
pričakovanja v projektu so bila dosežena, delno dosežena in nedosežena, v čem vidijo svoj
profesionalni napredek, kaj bi njihov profesionalni razvoj še spodbudilo. V Tabeli 41 v
Prilogi 12 so navedena dosežena, delno dosežena in nedosežena pričakovanja v projektu po
mnenju učiteljic.
18 učiteljic je izpostavilo v projektu dosežena pričakovanja. Največ učiteljic (8) meni, da so
bila njihova pričakovanja dosežena na področju sodelovanja s starši. Šest učiteljic meni, da so
bila dosežena pričakovanja v povezavi z večjo vključenostjo in dejavnostjo učencev in
povečanjem sodelovanja s kolegi. Po ena učiteljica meni, da so bila dosežena tudi
pričakovanja o krepitvi in samoiniciativnosti učencev, povratni informaciji od učencev o delu
učitelja, lepšem vedenju učencev, načrtovanju dela in povečanju skupinskega dela učencev.
11 učiteljic ocenjuje, da so bila pričakovanja delno dosežena. Štiri učiteljice menijo, da so
delno dosežena pričakovanja v zvezi s sodelovanjem s starši. Po dve učiteljici vidita delno
dosežena pričakovanja v sodelovanju s kolegi in povečani udeležbi staršev. Delno dosežena
pričakovanja po ena učiteljica navaja glede samoiniciativnosti učencev, večje vključenosti in
dejavnosti učencev, izvajanju samorefleksij, medvrstniškem sodelovanju in samokritičnosti
vseh udeležencev. Šest učiteljic je izpostavilo svoja še nedosežena pričakovanja. Nedosežena
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pričakovanja dve učiteljici vidita na področju sodelovanja s kolegi. Po ena učiteljica na
vsakem od naslednjih področij vidi nedosežena pričakovanja: medvrstniško sodelovanje,
urejanje dokumentacije, prepričanje kolegov v zbornici, da je vključevanje staršev dobro,
udeležbe staršev in samokritičnosti vseh udeležencev.
Na majskem srečanju učiteljic so učiteljice v refleksijah izpostavile, v čem vidijo svoj
profesionalni napredek. Povedale so:
Učiteljici 7 se pri sodelovanju s starši zdi dobro, da si bolj zaupajo, opazna je medsebojna
naklonjenost, odkrito lahko spregovorijo o težavah in skupaj iščejo rešitve, zazna spremembe
v odnosih in sodelovanju s starši, kažejo več zaupanja.
Učiteljica 20 je pridobila nove ideje in sodelovala je s sodelavkami, s katerimi sicer ne bi.
Učiteljica 12 je na področju sodelovanja s starši v zadnjem letu še posebej ponosna na
pridobljeno zaupanje staršev, pridobila je tudi s tem, da je hodila na srečanja in tako je bila
vključena v evalvacije in interakcijo z drugimi učiteljicami pri izmenjavi mnenj in izkušenj.
Pri učencih opaža več dejavnosti, dvig motivacije za delo in napredek pri samovrednotenju
lastnega dela.
Učiteljica 5 je s pomočjo projekta napredovala v tem, da je omogočala večjo dejavnost otrok,
pridobila veščine, kako spremljati napredek otrok in delati refleksijo lastnega dela. »Ponosna
sem na to, da mi je uspelo, da nekateri starši stojijo za svojim otrokom, ga spodbujajo,
podpirajo.«
Učiteljica 3 je v zadnjem letu še posebej ponosna na sodelovanje s starši, ker se je zelo
izboljšala udeležba na roditeljskih sestankih, predvsem z vsebino poklicne orientacije, zazna
spremembe v odnosih in sodelovanju s starši (povečanje razumevanja in sodelovanja pri
starših, pri katerih je bilo pred projektom zaznati izrazito nerazumevanje in nesodelovanje).
Učiteljica 16 je zaznala odprt odnos in spoštovanje med njo in starši, sprejemanje različnosti
in upoštevanje mnenja staršev, opazi spremembe v odnosih in sodelovanju s starši v smislu
povečanja sproščenosti.
Učiteljici 15 se pri sodelovanju s starši zdi dobro, da so tisti, ki pridejo, pozitivno naravnani in
odprti.
Učiteljica 4 najde in spodbuja močna področja učencev, učence pohvali, opazi, da potem
komunikacija steče tudi v težjih situacijah, starši se nanjo večkrat obrnejo po nasvet, mnenje.
Učiteljica 13 zazna, da se je izboljšala komunikacija s starši, ker se z njimi sreča tudi
neformalno, kontakti z njimi so prijetnejši in bolj odprti.
Učiteljica 18 ugotavlja, da so razgovori s starši bolj sproščeni, odkriti in imajo možnost, da
dobijo pomoč, starši uspešnih učencev zelo radi sodelujejo in počasi se jim pridružujejo tudi
starši manj uspešnih učencev.
Učiteljici 17 je projekt omogočil, da je povečala sodelovanje s kolegi, zagotavljala smiselno
učenje, večjo dejavnost otrok, spremljala napredek otrok in tudi vključevala starše. Meni, da
je z vključitvijo v projekt vložila veliko truda v navajanje učencev na skupinsko delo, ki ga
niso bili vajeni.
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Učiteljica 1 meni, da zna staršem prisluhniti in da poskuša upoštevati njihove predloge.
Najbolj je v tem šolskem letu ponosna na to, da je starše aktivno vključila v učni proces. Zelo
je zadovoljna, saj zaznava spremembe v odnosu in sodelovanju s starši, saj nekateri starši z
veseljem sodelujejo in so ponosni na svoj prispevek z željo po nadaljnjem sodelovanju.
Učiteljica 9 je pridobila zaupanje s strani staršev, kar je potrditev njenega dela.
Učiteljici 10 se zdi dobro, da je pridobila pri sodelovanju s starši, da vodi odkrit pogovor. V
zadnjem letu je še posebej ponosna na to, da je v nekaj mesecih pridobila starše, da so začeli
sodelovati z učitelji. Opaža, da je s tem, ko so se izboljšali odnosi s starši, posledično manj
konfliktov med učenci.
Učiteljica 2 ugotavlja, da se na srečanju s starši niso pogovarjali samo o uspehu in učenju,
temveč o otroku samem. V odnosih s starši zaznava spremembe, saj je zaradi številčnejših
vključitev staršev v dejavnosti sodelovanje s starši postalo bolj sproščeno, komunikacija pa
prijetnejša in bolj spontana.
Učiteljica 14 v odnosih s starši zaznava spremembe v boljši komunikaciji, saj je opazila, da so
izgubili strah pred tem, da bi nepremišljeno povedali kakšen družinski problem, komunikacija
je bolj odprta in iskrena. Sodelovanje s starši se je poglobilo tudi v smislu zaupanja, ker jim je
bilo omogočeno več vključevanja. Učenci so postali samozavestnejši in bolj samoiniciativni.
Učiteljici 6 je bilo v projektu všeč povezovanje udeležencev na več ravneh, saj se je
medpredmetno povezovala s kolegi, s katerimi še nikoli ni sodelovala.
Učiteljice so bile na srečanju učiteljic v maju 2014 povabljene tudi k razmišljanju o tem, kaj
bi njihov profesionalni razvoj še spodbudilo. Njihovi predlogi za dodatno spodbujanje
profesionalnega razvoja so bili naslednji:
 zasnovati več projektov, ki organizirano in načrtno pripomorejo k spremljanju
lastnega dela,
 organizirati več srečanj, okroglih miz in predavanj, na katerih bi obravnavali vsebine o
vzgoji in razvoju mladostnikov, predvsem v praksi,
 vključevati učence v različne projekte, da imajo učitelji in učenci skupen cilj, ki ga
želijo doseči,
 tedensko poročati staršem o napredku otroka,
 pripraviti različne dejavnosti, ki spodbujajo druženje, in znižati lastna pričakovanja
glede številčne udeležbe na dejavnostih,
 spodbuditi sodelovanje s sodelavci, več timskega dela,
 organizirati več sodelovanja v raziskovalnih timih, akcijsko raziskovanje,
 omogočiti več možnosti in časa za individualna srečanja z učenci na njihovo pobudo,
kot svetovanje in ne povezano z disciplino in reševanjem tovrstnih problemov,
 dobiti spodbude in pohvale s strani sodelavcev, vodstva, učencev, staršev,
 spodbujati kakovostno in redno timsko delo učiteljev in drugih strokovnih delavcev
šole,
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 organizirati predavanja ali delavnice, na katerih skupaj aktivno sodelujejo starši,
učitelji in učenci,
 obiskovati kakovostne seminarje,
 hospitirati kolegom,
 vključevati učence v različne projekte, da imajo učitelji in učenci skupni cilj, ki ga
želijo doseči,
 imeti enkrat tedenska petnajstminutna srečanja učiteljev za izmenjavo mnenj,
 ponuditi večje število neformalnih srečanj, različnih tako po vsebini kot po obliki.
8.6.1

POVZETEK UGOTOVITEV O PROFESIONALNEM RAZVOJU

Ugotovimo lahko, da so učiteljice na začetku projekta refleksijo večinoma uresničevale v
sodelovanju s kolegicami, medtem ko so bile individualne refleksije manj prisotne. Enak
trend lahko ugotovimo tudi ob koncu projekta. Ugotovitev opozarja na pedagoški fenomen, da
učenje tudi v primeru učenja učiteljev ne more potekati le na individualni ravni, temveč da
učitelji potrebujejo sogovornike, če razpravljajo o strokovnih vprašanjih. Prav tako
povezovanje lahko pomeni timsko delo, ki pa je, kot smo omenili, pomembno tudi za
profesionalni razvoj. Ugotavljamo, da se je pogostost izvajanja refleksij pri večini učiteljic
zvišala. Pri učiteljicah, pri katerih se je pogostost izvajanja refleksij zmanjšala, lahko
ugotovimo povečanje njihove kritičnosti, ali pa se je ta pogostost znižala kot posledica
povečanja pogostosti izvajanja refleksij v sodelovanju s kolegi. Ugotavljamo, da učiteljice ves
čas izvajanja projekta dajejo velik ali zelo velik pomen iskanju in vnašanju idej v prakso.
Izjema je učiteljica, ki je šele diplomirala in je na začetku pedagoške prakse. Ne vemo, ali gre
v tem primeru za osebnostno oziroma individualno značilnost.
Na podlagi ugotovitev o pomenu sodelovanja z vsemi udeleženci za profesionalni razvoj,
vsakodnevnem delu refleksij in samooceni sodelovanja s kolegi za potrebe lastne refleksije,
mnenj učiteljic o pomenu iskanja novih idej, pogostosti iskanja novih idej in vnašanju novih
idej v prakso lahko ugotovimo, da se je razen pri dveh učiteljicah povečala kritična refleksija
učiteljic, ki so sodelovale v projektu. Ker pa kritična refleksija o lastnem pedagoškem delu
kaže tudi na spremembe v profesionalnem razvoju, menimo, da se je razen pri dveh
učiteljicah povečala tudi pripravljenost za profesionalni razvoj in za vnašanje sprememb v
prakso ter sodelovanje v učeči se skupnosti. Poudariti moramo, da so tudi učitelji v raziskavi
J. Erčulj (2014) izpostavili nujnost sodelovanja in oblike izobraževanja, ki omogočajo
sodelovanje med udeleženci v obliki delavnic in srečanj. V takih skupinah se oblikujejo učeče
se skupnosti, katerih namen je, da udeleženci preko določenih vsebin, ki jih z izmenjavo
mnenj in s kritičnim vrednotenjem udejanjajo v praksi ter z izkušnjami in izmenjavo mnenj
aktivno strokovno in osebnostno rastejo. Tudi v naši raziskavi ugotavljamo, da so učiteljice v
predlogih o tem, kaj bi spodbudilo njihov profesionalni razvoj, identificirale potrebo po
usposabljanju in spreminjanju pri učiteljih tudi na ravni šole. Prav tako predlogi učiteljic
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kažejo, da so učiteljice pripravljene na spreminjanje lastnega profesionalnega razvoja in na
vnašanje sprememb v prakso ter sodelovanje v učeči se skupnosti. Tudi J. Erčulj (2014) v
raziskavi o profesionalnem razvoju navaja, da bi učiteljev profesionalni razvoj spodbudila:
sodelovanja na vseh ravneh, kar povezujejo s svojim profesionalnim razvojem in
usposabljanjem, ki so namenjena njihovemu osebnostnemu razvoju in osebni učinkovitosti,
saj bodo le tako uspešno vodili razred.
Učitelji v njeni raziskavi poudarjajo pomembnost povezovanja in sodelovanja znotraj
inštitucije, šole, z raznimi oblikami mentorstva in drugimi oblikami, ki spodbujajo
sodelovanje med sodelavci in udeleženci v obliki delavnic oz. srečanj (prav tam). V takih
skupinah se oblikujejo učeče se skupnosti, katerih namen je, da udeleženci preko določenih
vsebin, ki jih z izmenjavo mnenj, s kritičnim vrednotenjem udejanjajo v praksi in z
izkušnjami ter izmenjavo mnenj tudi aktivno strokovno in osebnostno rastejo (prav tam).
Tako smo potrdili H4, ki pravi, da se bo po sistematično vpeljanih spremembah v interakciji
med učitelji in učenci povečala pripravljenost učiteljev za lasten profesionalni razvoj in za
vnašanje sprememb v prakso ter za sodelovanje v učeči se skupnosti.
Pomembno potrditev v smeri profesionalnega napredka učiteljic predstavlja pobuda za
nadaljevanje projekta v naslednjem šolskem letu. Na vseh treh srečanjih v maju 2014
(srečanje staršev, srečanje učencev in srečanje učiteljev) se je oblikovala ideja za skupno
evalvacijsko srečanje, ki se ga bodo v septembru 2014 lahko udeležile vse učiteljice, ki so
sodelovale v projektu, predstavniki staršev in učencev sodelujočih oddelkov. Starši so na
srečanju predlagali, da v septembru 2014 na svetu staršev raziskovalka projekt predstavi vsem
predstavnikom staršev in da se v naslednjem šolskem letu začnejo izvajati podobne dejavnosti
tudi v oddelkih, ki v projektu niso sodelovali.
S to pobudo so udeleženci opozorili na to, da so vnesene spremembe vplivale na kakovost
interakcij, da se zavedajo pomembnosti aktivne participacije in vključevanja vseh
udeležencev ter možnosti vključevanja v procesne odločitve. Pobude na srečanjih vseh treh
skupin kažejo, da so se začeli prepoznavanje kakovosti interakcij in potreba po sodelovanju
med vključenimi starši in institucijo ter potreba po širjenju in vnašanju teh sprememb v
prakso, s tem pa sodelovanje v učeči se skupnosti na ravni šole. S tem lahko ponovno
potrdimo tri naslednje hipoteze, ki smo si jih zastavili v magistrskem delu:
H3: V procesu spreminjanja kakovosti interakcij med udeleženci, ki sodelujejo v projektu,
bodo ti vse bolj aktivno sodelovali/participirali.
H4: Povečala se bo pripravljenost učiteljev za lasten profesionalni razvoj in za vnašanje
sprememb v prakso ter sodelovanje v učeči se skupnosti.
H5: Povečalo se bo sodelovanje med vključenimi starši in institucijo.
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Vodstvena delavka, ki je v avgustu 2014 pripravila statistično analizo za šolsko leto
2014/201542, je izpostavila, da je v oddelkih, ki so sodelovali v projektu, obisk formalnih
srečanj (govorilnih ur in roditeljskih sestankov) narasel v primerjavi s preteklim šolskim
letom. Menila je, da je na porast odstotka pomembno vplivalo spodbujanje sodelovanja med
starši in institucijo, kar je bil en od ciljev projekta.
Na pobudo staršev, učencev in učiteljev na majskih srečanjih je bila septembra 2014 izvedena
dodatna faza evalvacijskih srečanj. Na pobudo učiteljic udeleženk je bil projekt z analizo
opravljenih dejavnosti predstavljen na svetu staršev, na pedagoškem sestanku preostalemu
učiteljskemu zboru OŠ Toneta Čufarja Jesenice in učencem na šolski skupnosti učencev. 13
učiteljic (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18), ki so sodelovale v projektu, je na
pedagoškem sestanku v septembru 2014 izpostavilo, da bodo z dejavnostmi za večje
vključevanje staršev nadaljevale tudi v šolskem letu 2014/2015. Tako so dejavnosti vključile
v svoje letne delovne načrte tudi v naslednjem šolskem letu po končanem projektu. Tudi to je
pomemben dokaz profesionalnega napredka učiteljic, ki so v projektu sodelovale. V Tabeli 42
v Prilogi 13 smo prikazali, katere dejavnosti bodo učiteljice izvajale tudi v letu po zaključku
projekta.
Iz Tabele 42 v Prilogi 13 razberemo, da se je kar 13 učiteljic (1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 18) odločilo, da nadaljujejo izvajanje dejavnosti, ki spodbujajo skupinsko delo
učencev (učenci sami oblikujejo skupine in izbirajo teme) in vključevanje iger za spodbujanje
razvoja socialnih spretnosti. Deset učiteljic je izbralo dejavnost, s katero starše vključijo tako,
da ti predstavijo svoje hobije in poklice. Osem učiteljic je učencem omogočilo individualne
razgovore pred ali po pouku. Pet učiteljic bo sodelovalo pri izmenjavi z zunanjimi
institucijami. Po štiri učiteljice bodo pripravile srečanja, na katerih učenci predstavijo svoje
delo staršem, in medvrstniške oblike sodelovanja. Športne igre s starši, izlete s starši in učenci
ter vključevanje staršev na kulturnih, športnih in naravoslovnih dnevih bosta izvedli po dve
učiteljici.
Izbor dejavnosti, ki jih bodo izvajale učiteljice v naslednjem šolskem letu, nakazuje, da si
učiteljice želijo več delati na področju aktivnega učenja učencev v sodelovalnih skupinah.
Ponovno se odpira novo področje dela, kjer učiteljice, ki so profesionalno napredovale in si
želijo nadaljevati spremljanje kakovosti v taki obliki, izpostavljajo drugo področje ISSA
načel. Zato so strategije smiselnega učenja potencialno aktualno področje, na katerem bi bilo
v smislu spremljanja kakovosti treba zastaviti nove cilje, nove naloge in prioritete, izdelati
načrt in samoevalvirati v naslednjem letu uvajanja sprememb ter tako nadaljevati po
razvojnem konceptu. 13 od 19 učiteljic v svojih samoocenah ocenjuje, da so napredovale ali
zelo napredovale v profesionalnem razvoju zaradi vključenosti v projekt. Da se je pri tem
povečala njihova pripravljenost za lasten profesionalni razvoj in vnašanje sprememb v prakso
ter sodelovanje v učeči se skupnosti, lahko potrdimo s tem, da se je 13 udeleženk projekta
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odločilo, da tudi v naslednjem šolskem letu 2014/15 nadaljuje izvajanje dejavnosti iz načrta.
Razlogi, ki jih navajajo, so pravzaprav identični motivom za sodelovanje v projektu. Pri tem
je največkrat izpostavljen njihov profesionalni razvoj, torej pripravljenost učiteljic za lasten
profesionalni razvoj in napredek. Na podlagi tega ponovno lahko potrdimo H(4), ki pravi, da
se bo povečala pripravljenost učiteljev za lasten profesionalni razvoj in vnašanje sprememb v
prakso ter sodelovanje v učeči se skupnosti.
Na koncu lahko strnemo naslednje ugotovitve o profesionalnem razvoju:
 Povečala se je kritična refleksija učiteljic, kar vidimo iz njihovih ocen izvajanja
refleksije in timskega dela za potrebe refleksije.
 Opozorili smo na primer učiteljic, ki se ne zavedajo pomena svoje aktivne vloge za
lasten profesionalni razvoj in se počutijo samozadostne …
 Potrdili smo, da se učitelji na svoji profesionalni poti takoj po študiju znajdejo v
obdobju preživetja. Rayan (po A. Polak, 2008).
 Učiteljice so se profesionalno razvijale z iskanjem in uvajanjem novih idej v prakso.
Večina učiteljic meni, da so v projektu profesionalno napredovale; vsaj 13 učiteljic
zagotovo, saj so se odločile, da dejavnosti izvajajo še v naslednjem šolskem letu.
 Večina učiteljic je s projektom dosegla svoja pričakovanja.
 Učiteljice so izpostavile, kaj bi še spodbudilo njihov profesionalni razvoj.
 Odkrili smo, na katerem drugem področju bi lahko nadaljevali raziskovanje in
uvajanje sprememb in s tem spodbujali kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa.
 Ustvarila se je učeča se skupnost, saj so predstavniki staršev, učencev in učiteljev
izrazili željo po širjenju projekta na nivo šole.
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8.7 PREGLED UGOTOVITEV O UDEJANJANJU ISSA NAČEL
V nadaljevanju bomo za dodatni vpogled v tabelah prikazali:




katere dejavnosti so udeleženci izvajali z namenom spreminjanja kakovosti odnosov,
na katero načelo ISSA so z izvajanjem izbranih dejavnosti vplivali,
do kakšnih statistično pomembnih ugotovitev pri udejanjanju posameznega načela Issa
smo prišli v raziskavi.

Tabela 25: Ugotovitve o udejanjanju 1. načela ISSA
1. NAČELO: Pedagog vzpostavlja interakcije z otroki prijazno in spoštljivo, kar podpira razvoj oblikovanja zavedanja o sebi in
učenje vsakega otroka.
KAZALNIKI KAKOVOSTI

IZVEDENA DEJAVNOST

Pedagogove interakcije so tople in skrbne
ter odražajo spoštovanje in radost do dela z
otroki.

1. Starši doživljajo izboljšanje učiteljeve
interakcije do učencev od prvega do
drugega merjenja.
2. Pri prvem in drugem merjenju so imeli
učenci višjo vrednost načela kot starši.

Pedagogove interakcije in pričakovanja do
otok so skladni s procesi otrokovega razvoja
in učenja.
Pedagog je vsakodnevno pogosto v
interakciji z vsakim posameznim otrokom
ter tako podpira otrokova močna področja in
spodbuja njegovo učenje in razvoj.

STATISTIČNO POMEMBNE
UGOTOVITVE

 Individualna srečanja z učenci po pouku.

3. Pri drugem merjenju je pri učiteljih
stopnja izobrazbe učiteljev in zadovoljstvo
pri delu statistično značilno pozitivno
povezana.
4. Ocena zadovoljstva staršev s šolo, ki jo
obiskuje otrok je bila pri prvem merjenju
statistično značilno pozitivno povezana.

Pedagog je v interakcijah odziven na
emocionalne, socialne, fizične in kognitivne
sposobnosti in potrebe vsakega otroka.

5. Pri prvem merjenju očetje, višje ocenili.

Pedagog zagotavlja otrokom možnost
izbire, realizacijo izbora ter upoštevanje
njihovega izbora drugih.

 Skupaj z učenci oblikujejo skupine.
 Učenci sodelujejo pri izbiri tem za
skupinsko delo.

Pedagogove interakcije z otroki razvijajo
njihovo iniciativnost, avtonomijo,
samostojnost in sposobnost vodenja.

 Samoevalvacija dela učencev, ki
obiskujejo dodatno strokovno pomoč.
 Učenci sami urejajo razstavni pano pred
učilnico in učilnico.

6. Mame so imele v primerjavi z očeti
statistično značilno višjo vrednost razlike
med merjenjema.
7. Pri prvem in drugem merjenju so učenke
statistično značilno višje ocenile vrednosti,
kot učenci.
8. Ob prvem in drugem merjenju so učenci
nižjih razredov statistično značilno višje
ocenili, kot višjih razredov.
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Tabela 26: Ugotovitve o udejanjanju 2. načela ISSA
2. NAČELO: Pedagogove interakcije spodbujajo razvoj učeče se skupnosti, v kateri vsak posamezni otrok čuti pripadnost in
podporo pri doseganju svojih potencialov.
KAZALNIKI KAKOVOSTI

IZVEDENA DEJAVNOST

STATISTIČNO POMEMBNE
UGOTOVITVE

Pedagog spodbuja interakcije med otroki, ki
spodbujajo njegov socialni razvoj,
oblikovanje skupnega razumevanja,
medsebojno podporo in občutek za
skupnost, kar jim pomaga pri doseganju
učnih in razvojnih ciljev.

 Vsako uro vsaj ena aktivnost, ki se izvede
v parih ali trojkah (v manjših skupinah).

1. Učenci so imeli višjo vrednost načela kot
starši.

Pedagog ponuja dejavnosti, ob katerih se
otroci učijo razlikovati čustva, jih
prepoznavati pri sebi in svojih vrstnikih, ter
se pogovarjati o njih.

 Minute izvajanja socialnih veščin ob
koncu ure, kot nagrada za dobro
opravljeno delo.
 Družabne igre (med odmori).
 Dežurstvo starejših učencev, ko imajo
malico mlajši učenci.
 Starejši učenci berejo mlajšim.
 Starejši učenci naučijo mlajše skupinski
ples.
 Tutorstvo, starejši pomagajo mlajšim pri
delu domačih nalog, igri …
 Starejši učenci pripravijo mlajšim in
mlajši pripravijo starejšim: lutkovno
igrico, športne aktivnosti in igre,
predstavijo zanimivo temo s področja
naravoslovja.

Pedagog podpira uveljavljanje
demokratičnih vrednot, tako da vsakega
otroka spodbuja k spoštljivemu izražanju
svojega mnenja ter ga vključuje v procese
odločanja.

2. Ocena zadovoljstva s šolo, ki jo otrok
obiskuje, je bila tako kot pri prvem tudi pri
drugem merjenju pri starših statistično
značilno pozitivno povezana.
3. Pri prvem merjenju so očetje višje ocenili
kot matere.
4. Pri prvem in drugem merjenju so učenke
statistično značilno višje ocenile vrednosti
kot učenci.
5. Ob prvem in drugem merjenju so učenci
nižjih razredov statistično značilno višje
ocenili.

 Začetne aktivnosti (lahko v krogu), ki so
namenjene spodbujanju socialnih veščin,
sodelovanju, vzpostavljanju zaupanja.
Aktivnosti lahko izberejo in pripravijo
učenci.
 Skupno oblikovanje pravil za delo v
skupini (napisano na vidnem mestu v
učilnici).
 Analiza upoštevanja pravil skupinskega
dela v pogovoru.

Pedagog vsakodnevno pogosto in različno
pri vsakem otroku spodbuja in podpira
jezikovni razvoj in komunikacijske veščine.
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Tabela 27: Ugotovitve o udejanjanju 3. načela ISSA
3. NAČELO: Pedagog je vključen v smiselne medsebojne interakcije z drugimi odraslimi, da bi podprl otrokov razvoj in učenje.
KAZALNIKI KAKOVOSTI

IZVEDENA DEJAVNOST

STATISTIČNO POMEMBNE
UGOTOVITVE

Pedagog modelira in podpira spoštljive
socialne interakcije z družinami, drugim
strokovnim osebjem ter s člani skupnosti in
se vključuje vanje.

 Medvrstniško sodelovanje med
hospitaliziranimi otroki in starši, ki
pridejo na obisk na oddelek.
 Medvrstniške igre s prostovoljci iz tujine.

1. Učenci so imeli višjo vrednost načela kot
starši in učitelji.

Pedagog sodeluje z drugimi strokovnimi
delavci v vrtcu in šoli ter skupnosti, da bi
podpiral otrokov razvoj in učenje.

2. Ocena zadovoljstva s šolo, ki jo otrok
obiskuje, je bila tako kot pri prvem tudi pri
drugem merjenju pri starših statistično
značilno pozitivno povezana.
3. Stopnja izobrazbe staršev je statistično
značilno pozitivno povezana z vrednostjo
razlike med prvim in drugim merjenjem.
4. Pri prvem merjenju očetje, višje ocenili.
5. Pri prvem in drugem merjenju so učenke
statistično značilno višje ocenile vrednosti,
kot učenci.
6. Ob prvem in drugem merjenju so učenci
nižjih razredov statistično značilno višje
ocenili.

Tabela 28: Ugotovitve o udejanjanju 4. načela ISSA
4. NAČELO: Pedagog spodbuja partnerstvo z družinami in omogoča raznolike priložnosti za družine in člane skupnosti za
vključevanje v otrokov razvoj in učenje.
KAZALNIKI KAKOVOSTI
Pedagog vabi in sprejme družinske člane v
oddelek in odkriva različne poti za
participacijo vseh družin v vzgojnoizobraževalnem procesu ter v življenju
učeče se skupnosti.














Pedagog vključuje člane družine v skupno
sprejemanje odločitev o otrokovem učenju
in razvoju ter socialnem življenju v
oddelku.

Pedagog vključuje družinske člane v
sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na
različna okolja, v katerih se učijo otroci.

IZVEDENA DEJAVNOST

STATISTIČNO POMEMBNE
UGOTOVITVE

Starši na tehniškem dnevu.
Starši na kulturnem dnevu.
Kuhajmo skupaj s starši.
Starši pripravijo lutkovno igrico za
otroke
Okrasitev novoletnega drevesa skupaj s
starši, aranžerske delavnice s starši.
Spremstvo staršev na športnem dnevu.
Starši pripravijo lutkovno igrico za
otroke.
Okrasitev novoletnega drevesa skupaj s
starši, aranžerske delavnice s starši.
Spremstvo staršev na športnem dnevu.
Športne igre s starši.
Ura mikroskopiranja s starši.
Skupni izleti - starši in učenci (pohod na
Hom, Savske jame …).

1. Statistično pomembna razlika:starši
menijo, da so učitelji začeli spodbujati
sodelovanje z družinami in zagotavljati
različne priložnosti za družine in člane
skupnosti, da se vključijo v proces učenja in
razvoja otrok.

 Debatne delavnice o izboljšavah na šoli.

2. Učenci so imeli višjo vrednost načela kot
starši in učitelji.
3. Pri prvem in drugem merjenju je s
starostjo učiteljev vrednost statistično
značilno naraščala.
4. Pri prvem merjenju je z višanjem stopnje
izobrazbe staršev statistično značilno padala
vrednost.
5. Pri prvem merjenju očetje, višje ocenili.
6. Stopnja izobrazbe staršev je statistično
značilno pozitivno povezana z vrednostjo
razlike med prvim in drugim merjenjem.
7. Ocena zadovoljstva s šolo, ki jo otrok
obiskuje, je bila tako kot pri prvem tudi pri
drugem merjenju pri starših statistično
značilno pozitivno povezana.
8. Ob prvem in drugem merjenju so učenci
nižjih razredov statistično značilno višje
ocenili
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Tabela 29: Ugotovitve o udejanjanju 5. načela ISSA
5. NAČELO: Pedagog uporablja formalne in neformalne priložnosti za komuniciranje in izmenjavo informacij z družinami.
KAZALNIKI KAKOVOSTI

Pedagog redno komunicira z družinami o
njihovih otrocih, njihovem učenju in
razvoju, o kurikulu in dogodkih v oddelku.

IZVEDENA DEJAVNOST

 Govorilne ure (skupaj z otrokom).
 Roditeljski sestanki.

STATISTIČNO POMEMBNE
UGOTOVITVE
1. Pri prvem merjenju je s starostjo učiteljev
statistično značilno naraščala.
2. Z višanjem stopnje izobrazbe pri učiteljih
je statistično značilno padala vrednost.
3. Stopnja izobrazbe učiteljev je statistično
značilno pozitivno povezana z vrednostjo
razlike med prvim in drugim merjenjem.

Pedagog redno komunicira z družinami, da
bi čim bolj spoznal otrokovo družinsko
okolje in tako dobil globlji vpogled v
njegova močna področja, interese in
potrebe.

4. Ocena zadovoljstva s šolo, ki jo otrok
obiskuje, je bila tako kot pri prvem tudi pri
drugem merjenju pri starših statistično
značilno pozitivno povezana.

Pedagog zagotavlja družinam priložnosti za
medsebojno učenje in podporo.

5. Pri prvem merjenju očetje, višje ocenili.
6. Pri prvem in drugem merjenju so učenke
statistično značilno višje ocenile vrednosti
kot učenci.

Pedagog zagotavlja zaupnost podatkov o
otrocih in družinah.

7. Ob prvem in drugem merjenju so učenci
nižjih razredov statistično značilno višje
ocenili.

Tabela 30 Ugotovitve o udejanjanju 6. načela ISSA
6. NAČELO: Pedagog uporablja vire iz skupnosti in družinske kulture, da bi obogatil razvoj in učne izkušnje otrok.
KAZALNIKI KAKOVOSTI

IZVEDENA DEJAVNOST

Pedagog krepi učenje in socializacijo otrok
tako, da vključuje otroke v življenje
skupnosti in člane skupnosti v življenje
vrtca/šole.

 Obisk in izmenjava izvedbe delavnic z
zunanjo institucijo.
 Obisk na domu (ogled vrta, sadovnjaka,
delavnice …).

Pedagog pomaga družinam pri pridobivanju
informacij, virov in storitev, ki so potrebni
za spodbujanje učenja in razvoja otrok.

 Srečanja, kjer učenci predstavijo svoje
delo.
 Debatni krožki za starše o izzivih vzgoje.

Pedagog uporablja vedenje o skupnostih in
družinah otrok kot sestavni del kurikula in
njihovih učnih izkušenj.

 Starši predstavijo svoje hobije ali poklice.
 Obiski staršev pri pouku.

STATISTIČNO POMEMBNE
UGOTOVITVE
1. Statistično značilno povišanje vrednosti:
starši menijo, da so učitelji od prvega do
drugega merjenja bolj uporabljali vire iz
skupnosti družinske kulture. S tem naj bi
učitelji obogatil razvoj in učne izkušnje
otrok v šoli.
2. Pri prvem merjenju je s starostjo učiteljev
statistično značilno naraščala.
3. Pri prvem merjenju je z višanjem stopnje
izobrazbe staršev statistično značilno padala
vrednost.
4. Stopnja izobrazbe staršev je statistično
značilno pozitivno povezana z vrednostjo
razlike med prvim in drugim merjenjem.
5. Ocena zadovoljstva s šolo, ki jo otrok
obiskuje, je bila tako kot pri prvem tudi pri
drugem merjenju pri starših statistično
značilno pozitivno povezana.
6. Pri prvem merjenju očetje, višje ocenili.
Mame so imele v primerjavi z očeti
statistično značilno višjo vrednost razlike
med merjenjema.
7. Ob prvem in drugem merjenju so učenci
nižjih razredov statistično značilno višje
ocenili.
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9

SKLEP

Temeljni znanstveni prispevek magistrskega dela je razvoj in testiranje participativnega
modela razvijanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, v katerem z vpeljavo
sprememb, ki vključujejo participacijo učencev, učiteljev, staršev, vplivamo na kakovost
interakcij ter s tem posredno na odnosne vidike, samoevalvacijo učiteljev, odnos do
sodelovanja s starši, profesionalni razvoj učiteljev. Model prispeva k oblikovanju učeče se
skupnosti, ki temelji na participaciji vseh udeležencev. Vključuje razvito metodologijo za
spremljanje učinkov vpeljave sprememb za izboljšanje kakovosti interakcij. Raziskava ima
osnovna teoretična izhodišča v raziskavah kakovosti in interakcij slovenskih in tujih avtorjev.
Pri oblikovanju modela smo upoštevali:
 možnost participacije udeležencev,
 prostovoljnost vključenosti in sodelovanja,
 pristop od spodaj navzgor,
 kombinacijo zunanje in notranje evalvacije,
 timsko delo učiteljev,
 oblikovanje učeče se skupnosti,
 razvojni koncept s samoevalvacijo.
Sklepno kritično razmišljanje o projektu in končnem modelu, ki smo ga razvili za spremljanje
in spreminjanje kakovosti, je nakazalo prednosti modela in tudi na točke, ki bi jih bilo
mogoče izpopolnjevati ter nadgrajevati v nadaljnjem raziskovanju.
Z merjenjem pred in po vpeljavi sprememb smo ugotovili, kako vnesene spremembe
vplivajo na zaznave odnosov med udeleženci. Zaradi vpeljanih sprememb (izvajanja
različnih dejavnosti za izboljšanje odnosov med udeleženci) smo od prvega do drugega
merjenja dosegli izboljšanje odnosov med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa,
ki so bili vključeni v raziskovanje. Ugotovili smo tudi povečanje kritične refleksije
učiteljev.
To smo ugotavljali s pomočjo instrumenta, ki smo ga na vseh udeležencih raziskave aplicirali
pred in po uvajanju sprememb za izboljševanje kakovosti odnosov. Potrdili smo prvo in delno
tudi drugo hipotezo. Ugotovili smo, da starši in učenci od prvega do drugega merjenja
doživljajo izboljšanje učiteljeve interakcije z učenci. Po mnenju učencev in staršev so učitelji
od prvega do drugega merjenja spodbujali partnerstvo z družinami in staršem omogočali več
priložnosti za njihovo aktivno vključevanje. Ugotovili smo, da so mnenja učencev o
izboljšanju odnosov med udeleženci ter sodelovanje družine in institucije povezani s spolom
in starostjo učencev. Učenci so učiteljeve interakcije in sodelovanje z družinami ocenjevali
slabše kot učenke. Za podvzorec učiteljev smo ugotovili, da je mnenje učiteljev o večjem
oziroma manjšem izboljšanju odnosov med udeleženci povezano s stopnjo izobrazbe
učiteljev; učitelji z višjo stopnjo izobrazbe so menili, da je pri njihovem sodelovanju z
družinami učencev prišlo do izboljšanja sodelovanja. Mnenje staršev o izboljšanju odnosov
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med udeleženci in sodelovanju družine ter institucije je povezano s stopnjo izobrazbe staršev
in z zadovoljstvom staršev s šolo, ki jo obiskuje otrok. Starši z višjo stopnjo izobrazbe menijo,
da je prišlo od prvega do drugega merjenja do večjega izboljšanja na področju sodelovanja z
družinami, kot o tem menijo starši z nižjo stopnjo izobrazbe. Na podlagi ugotovitev vidimo,
da so se ob drugem merjenju učenci in starši bolj kot učitelji strinjali s tem, da učitelji vabijo
in sprejmejo družinske člane v oddelek in odkrivajo različne poti za participacijo vseh družin
v vzgojno-izobraževalnem procesu. To kaže povečanje kritične refleksije učiteljev v času od
prvega do drugega merjenja na področju kakovosti odnosov s starši. Predvidevamo, da so
razlog značilnosti samoevalvacije, pri kateri kritičnost udeleženca narašča tem bolj ko ta
sodeluje v procesu samoevalvacije. Natančnejši odgovor bi dobili, če bi projekt oziroma
proces spreminjanja interakcij s samoevalvacijo učiteljev izvajali daljše časovno obdobje in
ne le eno šolsko leto. Tudi priporočila evropske komisije temeljijo na tem, da naj bi države
članice uvedle sisteme samoevalvacije, ki naj bi se izvajale dolgoročno, saj naj bi
samoevalvacije dolgoročno prinašale spremembe v smeri večanja kakovosti.
V procesu vpeljave sprememb za izboljšanje kakovosti interakcij v obliki načrta
dejavnosti za spreminjanje pedagoške interakcije smo omogočili aktivno participacijo
različnih udeležencev v procesu. Razvili smo enega od možnih modelov spreminjanja
kakovosti interakcij vseh udeležencev s participacijo.
Na podlagi mnenj in refleksij staršev, učencev in učiteljev na srečanjih skupin med
spremljanjem procesa uvajanja sprememb smo ugotovili, da so učitelji začeli spodbujati
sodelovanje z družinami in zagotavljati različne priložnosti za družine in člane skupnosti, da
se vključijo v proces učenja in razvoja otrok. Učitelji so od prvega do drugega merjenja bolj
uporabljali vire iz družinske kulture. Učitelji naj bi s tem obogatili razvoj in učne izkušnje
otrok v šoli. Te ugotovitve podpirajo tudi raznolike dejavnosti, ki so jih učitelji izvajali skupaj
s starši, z namenom izboljševanja medsebojnih interakcij. Učitelji so vključevali učence v
življenje skupnosti in člane skupnosti v življenje šole s z naslednjimi dejavnostmi:
 Sodelovanje staršev na tehniškem dnevu.
 Sodelovanje staršev na kulturnem dnevu.
 Kuharske delavnica skupaj s starši.
 Starši pripravijo lutkovno igrico za otroke.
 Okrasitev novoletnega drevesa skupaj s starši, aranžerske delavnice s starši.
 Spremstvo staršev na športnem dnevu.
 Starši pripravijo lutkovno igrico za otroke.
 Okrasitev novoletnega drevesa skupaj s starši, aranžerske delavnice s starši.
 Spremstvo staršev na športnem dnevu.
 Športne igre s starši.
 Izvedba ure mikroskopiranja s starši.
 Sodelovanje staršev na skupnih izletih in pohodih.
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Učitelji so pomagali družinam pri pridobivanju informacij, virov in storitev, potrebnih za
povečanje učenja in razvoja otrok z organizacijo formalnih srečanj v obliki govorilnih ur in
roditeljskih sestankov, na katerih so bili prisotni starši s svojim otrokom.
Z naslednjimi dejavnostmi, ki so jih pripravili, so uporabljali znanja otrokove skupnosti in
družine kot del učnega načrta in učnih izkušenj:
 Obisk in izmenjava izvedbe delavnic z zunanjo institucijo.
 Obisk na domu (ogled vrta, sadovnjaka, delavnice …).
 Starši predstavijo svoje hobije ali poklice.
 Obiski staršev pri pouku.
Učitelji so staršem ponujali tudi informacije in ideje o oblikovanju domačega spodbudnega
učnega okolja in pomagali krepiti starševske kompetence. V ta namen so imeli:
 Srečanja, na katerih so učenci predstavili svoje delo.
 Debatne krožke za starše o izzivih vzgoje.
Naš projekt je spodbujal neformalne oblike srečanj. V literaturi več avtorjev našteva različne
oblike neformalnih srečanj s starši. S. Čadež (2003) je naštela naslednje oblike neformalnih
srečanj: dan odprtih vrat, razstave in prireditve, projektno učno delo, delovne akcije,
sodelovanje staršev pri pouku, dnevi dejavnosti, delavnice, izleti, tekmovanja, predstavitev
poklicev, hobijev, obiski na delovnem mestu, okrogle mize, pikniki. A. Velkavrh (2008) tem
neformalnim oblikam dodaja še, da starši lahko sodelujejo pri dobrodelnih in zbiralnih
akcijah, vodijo interesne dejavnosti in šoli pomagajo zbirati materialna sredstva za pouk.
Tako smo sledili novodobnemu modelu odprte šole, saj so imeli starši poleg formalnih oblik
izoblikovan program neformalnih oblik sodelovanja s starši. Kot pravi M. Pšunder (1998), je
namen modela odprte šole starše usposobiti za odgovorno starševstvo na področju vzgojnoizobraževalnih potreb svojih otrok. Tako kot model odprte šole tudi naš model temelji na
razvijanju pozitivnega odnosa med starši in šolo. Odprte šole imajo seznam različnih
neformalnih oblik, ki izhajajo iz potreb učiteljev in staršev ter združujejo starše in učitelje ter
vzpostavljajo medsebojno zaupanje (prav tam). Razvile so se kot posledica večje odprtosti
šole in so bolj sproščene ter aktivne oblike (Pšunder, 1998). Ugotavljamo, da mnenja staršev,
učiteljev in učencev s srečanj za bolj odprto šolo potrjujejo tudi naš model. Starši, učenci in
učitelji so z vključevanjem v dejavnosti in z medsebojnim sodelovanjem ter participacijo
zagotavljali:
 redno komunikacijo učiteljev z družinami o njihovih otrocih, njihovem učenju in
razvoju, o dogodkih v oddelku;
 možnost komunikacije z družinami na sproščenih neformalnih srečanjih, da bi čim
bolje spoznali otrokovo družinsko okolje in tako dobili globlji vpogled v otrokova
močna področja, njegove interese in potrebe;
 priložnosti za druženje in tudi družinam dane priložnosti za medsebojno učenje in
podporo;
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 učenje in socializacijo učencev s tem, da so učitelji vključevali učence v življenje
skupnosti in člane skupnosti v življenje šole;
 pomoči družinam, ki so potrebovale pomoč pri pridobivanju informacij, virov in
storitev, ki so potrebni za spodbujanje učenja in razvoja njihovih otrok;
 uporabo znanja družin in družinskih članov učencev, ki je postala sestavni del kurikula
in njihovih učnih izkušenj;
 pomoč staršem in družinam je pomagala oblikovati spodbudno učno okolje in krepitev
starševske kompetence.
Ugotavljamo, da je bila z vsemi naštetimi neformalnim oblikam, ki smo jih ponudili kot dobra
šola, med starši in učitelji omogočena neposredna možnost nudenja medsebojne pomoči in
izmenjave informacij. Govorimo lahko, da se je ustvarjalo polje zaupanja in sodelovanja. Iz
refleksij udeležencev ugotavljamo, da se je vzpostavil partnerski odnos, ki poudarja vzajemno
sodelovanje in tudi delitev odgovornosti za napredek učenca, saj je med strokovnimi delavci
in starši več zaupanja. Starši so se počutili kot pomembni in dobrodošli partnerji. Rečemo
lahko, da so s tem soustvarjali kakovostno šolo.
Poudariti moramo, da smo udeležencem v vseh fazah procesa zagotovili participacijo. Prav
tako smo omogočili možnost izbire in prostovoljnega sodelovanja ter vključevanja v
dejavnosti in sodelovanja v projektu. Tudi Hart (po Rutar, 2013) omenja prostovoljnost kot
nujnost, kadar želimo vzpostaviti partnerski odnos. Na podlagi mnenj učencev, učiteljev in
staršev s srečanj ugotavljamo, da je bila za učence omogočena tretja stopnja participacije, kot
jih navaja Hart (prav tam). Projekt je bil idejno predlagan s strani odraslih, vendar so otroci in
odrasli skupaj sprejemali odločitve o dejavnostih, izražali so svoje mnenje, se posvetovali in
skupaj odločali. Na Shierjevi lestvici smo v modelu zagotovili participacijo na vseh petih
stopnjah (po Rutar, 2013):
1. V prvi fazi so se poslušali predlogi učencev.
2. Na srečanjih in v oddelčnih skupnostih so bili učenci spodbujeni k izražanju svojih
predlogov za dejavnosti in izražanju pogledov in mnenj ob izvajanju dejavnosti. Namenjena
so jim bila posebna srečanja, na katerih so lahko izmenjali mnenja in podajali predloge.
3. Pogledi učencev so bili upoštevani, saj so starši in učitelji pri oblikovanju načrta dejavnosti
v izbor dejavnosti za izvajanje vključili tudi dejavnosti, ki so jih predlagali učenci.
4. Učenci so bili vključeni v procese odločanja v vseh fazah modela.
5. Učenci so ob koncu ovrednotili svoje delo.
Učenci so v modelu participirali s tem, da so o dejavnostih podali svoje mnenje, na srečanjih
so bili spodbujeni, da povedo svoje mnenje, njihove ideje, predlogi in menja so bili
upoštevani. Skupaj z odraslimi so sprejeli odločitve o izvajanju in izvedenih dejavnostih.
Na koncu projekta je bila izvedena skupna evalvacija, na kateri so tudi učenci jasno
ovrednotili svoj prispevek k uspešni izvedbi projekta in podali predloge za nadaljevanje. Tako

161

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

so prevzeli svoj del odgovornosti. Poleg učencev je bila zagotovljena stopnja participacije
tudi za starše. Participacija staršev je bila omogočena v vseh fazah projekta. S svojimi
predlogi so sodelovali pri oblikovanju načrta in izboru dejavnosti za spreminjanje kakovosti
interakcij. Ugotavljamo, da so dejavnosti za starše in učence, ki so jih pripravile učiteljice,
vplivale na večjo dejavnost in vključenost učencev ter staršev.
V okviru raziskave smo razvili ustrezno metodologijo za spremljanje učinkov vpeljanih
sprememb. Vpeljavo sprememb smo merili z instrumentom za sprotno spremljanje
procesa za učitelje. Kakovost interakcij smo ugotavljali tudi z vidika doživljanja odnosa
udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa in pri tem spremljali, kako se v procesu
spreminjajo njihova mnenja, stališča, dejavnosti ipd. V procesu spremljanja vpeljanih
sprememb za spreminjanje interakcij med udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa,
ki so sodelovali v projektu, smo opozorili na ključne elemente.
Na podlagi ugotovitev, pridobljenih iz vprašalnika za sprotno spremljanje procesa za učitelje
in evalvacij učiteljev, staršev in učencev ob izvedenih dejavnosti iz načrta, ki podpirajo
sodelovanje s starši in vključevanje ter dejavnost učencev, smo potrdili tretjo, četrto in peto
hipotezo. Ugotovili smo:
 da se je od prvega do drugega merjenja povečalo sodelovanje med vključenimi starši
in institucijo;
 da ima z akcijskim raziskovanjem vpeljani model spodbujanja kakovosti z
medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev pozitiven učinek na odnose
med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa;
 ocena učiteljic o dejavnosti in timskem delu se je med procesom povečala pri dveh
tretjinah učiteljic. Ostala tretjina ocene med procesom uvajanja sprememb ni
spremenila svojih zaznav kakovosti odnosa;
 samoocena učiteljic o dejavnosti in vključenosti staršev se je od začetka izvajanja
projekta do konca povečala;
 samoocena učiteljic o lastni dejavnosti se je do konca projekta povečala. Ugotovili
smo, da svojo dejavnost višje ocenjujejo učiteljice, ki so bile redno prisotne na
srečanjih in so notranje motivirane za sodelovanje pri projektu;
 ugotavljamo, da so dejavnosti za starše in učence, ki so jih pripravile učiteljice,
vplivale na večjo dejavnost in vključenost učencev in staršev. Pri tem so starši in
učenci aktivno sodelovali;
 zvišale so se ocene učiteljic o sodelovanju in vključevanju staršev pri učiteljicah, ki
so pripravile dejavnosti za vključevanje staršev;
 v obdobju, ko so učiteljice izvajale neformalne oblike za sodelovanje s starši, so se
zvišale ocene učiteljic o sodelovanju staršev na neformalnih srečanjih;
 ugotavljamo, da so dejavnosti za starše in učence, ki so jih pripravile učiteljice,
vplivale na večjo dejavnost in vključenost staršev;
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 učiteljice so spodbujale vključevanje staršev z različnimi oblikami neformalnih
srečanj in tako prispevale k bolj odprti šoli. To potrjujejo tudi mnenja staršev,
učencev in učiteljic s srečanj in pisne refleksije učiteljic;
 povečala se je kritična refleksija učiteljic, kar vidimo iz njihovih ocen izvajanja
refleksije in timskega dela učiteljic z namenom večje refleksije;
 opozorili smo na primer učiteljic, ki se ne zavedajo pomena svoje aktivne vloge za
lasten profesionalni razvoj;
 potrdili smo, da se učitelji na svoji profesionalni poti takoj po študiju znajdejo v
obdobju preživetja;
 učiteljice so se z iskanjem in uvajanjem novih idej v prakso profesionalno razvijale;
 večina učiteljic ocenjuje, da so dosegle svoja pričakovanja v projektu;
 večina učiteljic meni, da so v projektu profesionalno napredovale. Vsaj 13 učiteljic od
19 se je odločilo, da bodo dejavnosti izvajale še v naslednjem šolskem letu;
dobili smo predloge učiteljic o tem, kaj bi še spodbudilo njihov profesionalni razvoj
(zasnovati več projektov, ki organizirano in načrtno pripomorejo k spremljanju
lastnega dela, vključujejo starše in učence, organizirati srečanja, okrogle mize, na
katerih starši in učenci aktivno sodelujejo, tedensko poročati staršem o napredku
otroka, pripraviti različne dejavnosti, ki spodbujajo druženje, več timskega dela tudi v
raziskovalnih timih, ki akcijsko raziskujejo izzive v praksi, omogočiti individualna
srečanja z učenci, se udeleževati kakovostnih izobraževanj, hospitirati kolegom,
organizirati tedenska petnajstminutna srečanja učiteljev za izmenjavo mnenj, ponuditi
večje število neformalnih srečanj, različnih tako po vsebini kot po obliki;
 odkrili smo področje, na katerem bi lahko nadaljevali raziskovanje in uvajanje
sprememb in s tem spodbujali kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa, ki
predstavlja eno od načel ISSA in se imenuje strategije učenja in poučevanja (po T.
Vonta in drugi, 2009);
 ustvarila se je učeča se skupnost, saj so predstavniki staršev, učencev in učiteljev
izrazili željo po širjenju projekta na raven cele šole.
Polovica učiteljic je bila za sodelovanje v projektu notranje motivirana, kar pomeni, da so v
tem videle možnost profesionalnega napredka in razvoja (zavedanje pomena razvoja lastnih
kompetenc, tudi vseživljenjskega izobraževanja in lastne dejavnosti ter nujnosti izobraževanja
za lasten profesionalni razvoj). Te učiteljice so aktivneje sodelovala v projektu, saj so bile
pogosteje prisotne na srečanjih. Zavedajo se pomena dejavnosti in odgovornosti za razvijanje
lastne profesionalnosti, kot opozarjajo avtorji (C. Razdevšek Pučko, 2004 , P. Javrh, 2006, C.
Peklaj, 2008, J. Erčulj, 2014, A. Velkavrh, 2008) na nujnost vseživljenjskega učenja in razvoj
učiteljevih kompetenc ter njegovo odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v
procesu vseživljenjskega učenja. Ugotavljamo, da je polovica učiteljic z motivom za
sodelovanje v projektu potrdila, da se zavedajo lastne vloge v procesu vseživljenjskega
učenja. Pri tem je treba izpostaviti, da smo v projektu potrdili idejo četrtega obdobja v
učiteljevem profesionalnem razvoju po Hermans (C. Razdevšek Pučko, v A. Polak, T.
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Devjak, 2014). Za to obdobje je značilno, da se učitelji lahko počutijo osamljene, delo se jim
zazdi zelo naporno, vendar lahko to rutino nadomesti težnja po odkrivanju novega, seveda če
se vključijo v programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (prav tam). V začetni fazi
projekta je bila ena od učiteljic polna naveličanosti, rutine in utrujenosti od dela. To se je
spremenilo po dveh srečanjih in s prevzemom razredništva. Zavedala se je možnosti bolj
aktivne vloge in pojavili sta se težnja in priložnost po odkrivanju nečesa novega. Projekt je
opozoril na pomembno povezavo med motivom za sodelovanje v projektu, kar pokaže, koliko
se učiteljica zaveda svoje odgovorne vloge za lasten profesionalni razvoj ter stopnjo
dejavnosti in participacijo učiteljice. Izpostaviti moramo še primer, na katerega je pokazala
naša raziskava. Izstopajoče samoocene mlade učiteljice, ki šele stopa na profesionalno pot in
je na začetku poučevanja, lahko pomenijo, da je mlada učiteljica v obdobju profesionalnega
razvoja, ki ga Rayan (v A. Polak, 2008) poimenuje obdobje preživetja. Učitelj se v tem
obdobju zave, da je svojo poklicno vlogo v preteklem obdobju idealnih predstav (študij)
preveč idealiziral (prav tam). Ocene mlade učiteljice so zato lahko odraz tega, da je na
omenjeni stopnji profesionalnega razvoja. Odgovore na to bi lahko dalo bolj poglobljeno
nadaljnje raziskovanje ob spremljanju učiteljice.
Ugotavljamo tudi, da se je pogostost izvajanja refleksij pri večini učiteljic zvišala. Pri
učiteljicah, pri katerih se je pogostost opravljanja refleksij zmanjšala, lahko ugotovimo
povečanje njihove kritičnosti, ali pa se je ta pogostost znižala kot posledica večanja pogostosti
izvajanja refleksij v sodelovanju s kolegi. Analiza pokaže, da je pogostost izvajanja refleksije
s pomočjo sodelovanja s kolegi do konca projekta narasla bolj kot samostojno izvajanje
refleksij. To pomeni, da so se učiteljice med projektom začele timsko povezovati in
sodelovati. Kot meni T. Vonta in drugi (2006), so se tudi v našem projektu skupine učiteljev v
medsebojnih interakcijah usmerile na vnašanje sprememb, načrtovanje in kritično analizo
lastne prakse. S tem procesom prispevajo k lastnemu profesionalnemu napredku. Čeprav se je
vloga učitelja v odnosu do svojega profesionalnega razvoja v šoli 21. stoletja spremenila,
ugotavljamo, da so v praksi tudi v našem projektu učitelji, ki se ne zavedajo svoje
spremenjene vloge. Opozorili smo tudi na učitelje, ki niso pripravljeni na timsko delo in tudi
niso pripravljeni prevzeti odgovornosti za lastno spreminjanje ter lasten profesionalni
napredek. Na tem mestu se zato pojavlja vprašanje, kako takšne učitelje motivirati, da bodo
aktivneje pristopili k razvijanju svojih učiteljskih kompetenc in jih razvijali skozi vso
poklicno pot. Kot menita A. Polak in T. Devjak (2014), naj bi jih učitelji začeli razvijati že v
času dodiplomskega študija in nadaljevali z njihovim razvijanjem skozi vso svojo poklicno
pot. Na podlagi poročil učiteljic na evalvacijskih srečanjih o sodelovanju med njimi in na
podlagi ocen učiteljic ugotavljamo, da se je povečala potreba po refleksiji v družbi sodelavk.
Udeleženi v projektu so sodelovali vse bolj aktivno.
Na podlagi ugotovitev o pomenu sodelovanja z vsemi udeleženci v smeri profesionalnega
razvoja, pogostosti vsakodnevnega izvajanja refleksij in samoocen sodelovanja s kolegi za
potrebe lastne refleksije, mnenja učiteljic o pomenu iskanja novih idej, pogostosti iskanja
novih idej in vnašanja novih idej v prakso lahko ugotovimo, da se je razen pri dveh učiteljicah
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povečala kritična refleksija učiteljic, ki so sodelovale pri projektu. Ker pa kritična
samorefleksija učiteljic kaže tudi na spremembe v profesionalnem razvoju, menimo, da se je
razen pri dveh učiteljicah povečala tudi pripravljenost za profesionalni razvoj in za vnašanje
sprememb v prakso ter sodelovanje v učeči se skupnosti. Poudariti moramo, da so tudi učitelji
v raziskavi J. Erčulj (2014) izpostavili nujnost sodelovanja na vseh ravneh ter izobraževanja,
ki omogočajo sodelovanje med udeleženci v obliki delavnic in srečanj. Ker so udeleženci v
naši raziskavi (oz. projektu) izvajali tovrstne dejavnosti, se je oblikovala učeča se skupnost,
kot jo v svoji raziskavi opisuje J. Erčulj (2014). Kot pravi, je namen takih skupin to, da
udeleženci preko določenih vsebin, ki se z izmenjavo mnenj in s kritičnim vrednotenjem
udejanjajo v praksi, z izkušnjami in izmenjavo mnenj tudi aktivno strokovno in osebnostno
razvijajo. Izpostaviti moramo, da so udeleženci v evalvaciji modela izrazili željo po
nadaljevanju projekta. Izrazili so potrebo po širjenju projekta med starše, učence in učitelje, ki
doslej niso sodelovali v projektu. S to pobudo so udeleženci opozorili na to, da so vnesene
spremembe vplivale na kakovost interakcij, da se zavedajo pomembnosti aktivne participacije
in vključevanja vseh udeležencev ter možnosti vključevanja v procesne odločitve. Omenjena
pobuda kaže tudi, da so se začeli prepoznavanje kakovosti interakcij in potreba po
sodelovanju med vključenimi starši in institucijo ter potreba po širjenju in vnašanju teh
sprememb v prakso ter s tem sodelovanje v učeči se skupnosti na ravni šole. 15 od 19 učiteljic
v svojih samoocenah ocenjuje, da so napredovale ali zelo napredovale v profesionalnem
razvoju zaradi vključenosti v projekt. Koliko se je pri tem povečala njihova pripravljenost za
lasten profesionalni razvoj in vnašanje sprememb v prakso ter sodelovanje v učeči se
skupnosti, lahko potrdimo s tem, da se je 13 udeleženk projekta odločilo, da tudi v naslednjem
šolskem letu 2014/15 nadaljujejo izvajanje dejavnosti iz načrta. S tem ugotavljamo, da se je
povečala pripravljenost učiteljic za lasten profesionalni razvoj in vnašanje sprememb v prakso
ter sodelovanje v učeči se skupnosti. Realiziran je tudi cilj projekta, saj so udeleženci
identificirali potrebe po usposabljanju in spreminjanju pri učiteljih in na ravni šole.
Učiteljice so podale 15 predlogov, ki bi dodatno spodbudili njihov profesionalni razvoj. Na
podlagi predlogov učiteljic o tem, kaj bi spodbudilo njihov profesionalni razvoj, ugotovimo,
da so učiteljice identificirale potrebo po usposabljanju in spreminjanju pri učiteljih tudi na
ravni šole. Prav tako predlogi učiteljic kažejo, da so učiteljice pripravljene spreminjati lasten
profesionalni razvoj in pedagoške prakse oziroma vnašati spremembe v prakso ter
sodelovanje v učeči se skupnosti. S pobudo (staršev, učencev in učiteljic, ki so sodelovali v
projektu) za predstavitev projekta preostalim staršem na svetu staršev in pedagoškem
sestanku učiteljev želijo, da se v naslednjem šolskem letu začnejo izvajati podobne dejavnosti
tudi v oddelkih, ki v projektu oziroma raziskavi niso sodelovali. S tem so udeleženci opozorili
na to, da so vnesene spremembe vplivale na kakovost interakcij.
Udeleženci so s tem dokazali, da se zavedajo pomembnosti aktivne participacije in
vključevanja vseh udeležencev in možnosti vključevanja v procesne odločitve. Prav tako iz te
pobude na srečanjih vseh treh skupin vidimo, da so se začeli prepoznavanje kakovosti
interakcij in potreba po sodelovanju med vključenimi starši in institucijo ter potreba po
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širjenju in vnašanju teh sprememb v prakso ter s tem sodelovanje v učeči se skupnosti na
ravni šole.
V raziskavi smo identificirali potrebo po usposabljanju in spreminjanju pedagoške
prakse pri učiteljih in na ravni šole. Udeleženci so prepoznali potrebo po sodelovanju
vseh udeležencev v procesu kot učinkovito spreminjanje kakovosti interakcij med
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa in pripravljenost udeležencev za
kontinuirano delovanje v smislu uvajanja sprememb. Oblikovali so učečo se skupnosti.
Na podlagi samoevalvacije sodelujočih učiteljic se je pojavila tudi potreba po
nadaljnjem načrtovanju uvajanja sprememb za izboljševanje kakovosti tudi na drugo
področje vzgojno-izobraževalnega procesa, to je na področje strategij učenja in
poučevanja.
Ugotovili smo, da je ob koncu projekta učiteljicam samorefleksija pomembnejša kot na
začetku projekta. Naša ugotovitev, da je spreminjanje interakcij ob koncu projekta učiteljicam
manj pomembno kot na začetku projekta, kaže, da je po enem letu dela na področju interakcij
treba iskati nova področja, na katerih bi spreminjali kakovost vzgojno-izobraževalnega
procesa. Kot pravi Barnett (v Kump, 1996), naj bi v razvojnem konceptu končna evalvacija
ponudila prioritete za naslednje leto uvajanja izboljšav. Na tej točki model opozori, da se je
pojavila potreba po nadaljevanju uvajanja sprememb na katerem drugem področju, ki ga
izpostavljajo ISSA (po T. Vonta in drugi, 2009). Aktualno področje za nadaljnje raziskovanje
za udeležence našega projekta se je razkrilo prav v evalvaciji projekta. 13 učiteljic se je
odločilo, da izvajanje dejavnosti nadaljuje v naslednjem šolskem letu. Pri izbiri dejavnosti
dajejo prednost dejavnostim za spodbujanje dejavnosti in večjega vključevanja učencev pri
pouku. Učiteljice s tem kažejo svoj profesionalni napredek, saj si želijo več delati na področju
aktivnega učenja učencev v sodelovalnih skupinah. S tem se nadaljuje spreminjanje kakovosti
na drugem področju ISSA (prav tam). Zato so strategije učenja in poučevanja potencialno
aktualno področje za učiteljice, ki bi nadaljevale spreminjanje kakovosti po razvojnem
konceptu. S tem bi sledili Barnettovemu (v Kump, 1996),) razvojnemu konceptu, pri katerem
je končna evalvacija dosežkov odprla novi krog (po T. Vonta in drugi, 2009) strategijam
učenja in poučevanja, v katerem se izberejo nove prioritete. Spet bi bilo potrebno
pridobivanje informacij s strani udeležencev (s pogledom od spodaj navzgor zagotoviti
njihovo motivacijo za sodelovanje) in izbiranje prioritet, ki se razgradijo v jasno opredeljene
cilje z opredeljenimi nosilci dejavnosti, fazami uresničevanja in merili uspešnosti. Ob
morebitnem nadaljevanju projekta oziroma razvijanja modela bi seveda kot učinkovito
metodo uporabili tudi izvajanje samorefleksij, saj se je od prvega do drugega merjenja to
izkazalo kot zelo pomembna in uspešna metoda v procesu evalvacije. To potrjujejo odgovori
učiteljic pri anketiranju in mnenja učiteljic na evalvacijskih srečanjih.
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9.1 POMANJKLJIVOSTI IN IDEJE ZA IZBOLJŠEVANJE MODELA
SPREMINJANJA

KAKOVOSTI

ODNOSOV

S

SODELOVANJEM

UČENCEV, UČITELJEV IN STARŠEV
Že v času izvajanja raziskave smo se soočali z nekaterimi ovirami. Najtežje smo določili
ustrezen termin za srečanja skupin učencev in staršev zaradi njihove časovne stiske,
popoldanskih obveznosti in aktivnosti. V fazi načrtovanja raziskovalnega procesa bi bilo
koristno vnaprej točno določiti datume in ure srečanj. Odzivnost učiteljev je bila slabša, kadar
so morali oddati svoje refleksije do določenega roka. Večkrat jih je bilo treba opomniti, da se
bliža srečanje. Odzivnost staršev je bila slabša pri oddaji vprašalnikov ob koncu raziskave. Če
bi se želeli temu izogniti, bi lahko starši reševali vprašalnike na junijskem roditeljskem
sestanku. Srečali smo se z nemotiviranostjo staršev za sodelovanje pri dejavnostih v enem
oddelku, kar bi lahko v fazi načrtovanja raziskave, ko smo oblikovali vzorec, morda preprečili
tako, da bi k sodelovanju v projektu povabili tudi predstavnike šolske svetovalne službe.
Pomanjkljivost predstavlja tudi majhen vzorec učiteljev, saj ugotovitev, pridobljenih z
instrumentom pred in po, ne moremo posplošiti. V naše raziskovanje niso bili vključeni vsi
zaposleni, starši in učenci izbrane šole. To pomeni, da bi o popolnem vplivu na odnose med
udeleženci šole lahko govorili takrat, ko bi bili v raziskavo vključeni vsi strokovni delavci,
starši in učenci.
Ob koncu raziskovanja vidimo tudi več možnosti za nadaljnje raziskovanje.
Prvo možnost za nadaljnje razvijanje modela vidimo v natančnejšem spremljanju procesa
participacije tudi z vidika staršev in učencev. Stopnjo participacije bi lahko spremljali tudi z
instrumentarijem, ki bi ga razvili za starše in učence, s katerim bi ocenili svojo stopnjo
participacije med procesom in omogočili tudi spremljanje stopnje participacije med samim
procesom. Instrumentarij za sprotno spremljanje sprememb za učence in starše bi vključeval
naslednja vprašanja za ugotavljanje sprememb v participaciji:






Koliko so odločali v projektu?
Koliko se je spreminjala njihova dejavnost?
Koliko se je spreminjala dejavnost in vključenost sodelujočih v projektu?
Koliko so bili v projektu slišani?
Koliko so bili spodbujeni k izražanju lastnega mnenja? Koliko so bile upoštevane
njihove ideje?
 Koliko so odločali o idejah?

Tako bi dobili samoocene vseh staršev in učencev, ki so sodelovali v raziskavi, o možnosti
njihove participacije, njihovi aktivni udeležbi in vključenosti ter mnenje o spreminjanju
sodelovanja med domom in šolo.
Raziskava je opozorila tudi na to, da starši z nižjo izobrazbo nižje ocenjujejo sodelovanje med domom
in šolo. Kako torej pridobiti k sodelovanju starše z nižjo izobrazbo, jih ozavestiti o pomenu njihove
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aktivne vloge pri učenju in razvoju svojih otrok in kako pomembno je zato njihovo aktivno
sodelovanje s šolo, predstavlja izziv za učitelje profesionalce, ki se trudijo izgrajevati partnerski odnos
med domom in šolo, obenem pa predstavlja tudi izziv za nadaljnja raziskovanja.

Drugo možnost za nadaljnje razvijanje modela vidimo v spremljanju profesionalnega razvoja
učiteljev. Za natančnejše spremljanje sprememb v profesionalnem razvoju bi bilo v
instrumentarij za sprotno spremljanje procesa za učitelje treba dodati vprašanja, ki bi pri
učiteljih iskala ideje o oblikah dela, ki bi spodbudile njihov profesionalni razvoj ter predloge
po dodatnem izobraževanju, vprašanja, kako učitelji skrbijo za svoj profesionalni razvoj in
čemu dajejo prednost, kaj se jim v profesionalnem razvoju zdi pomembno ipd. Dobili bi
odgovor, kako udeležene učiteljice razumejo svojo poklicno vlogo in kako konkretno skrbijo
za svoj profesionalni razvoj, kar bi nam odprlo poti za nadaljevanje in načrtovanje oblik in
vsebin nadaljnjega projektnega dela s skupino učiteljic, ki bi sodelovale v projektu. S tem bi
lahko dobili rešitev za izvedbo predlogov za nadaljnja raziskovanja.
V nadaljevanju raziskovanja bi bilo treba razmišljati tudi o strategijah, kako pomagati in
pritegniti nemotivirane starše in učitelje, ki se na zavedajo pomena svoje aktivne vloge pri
lastnem profesionalnem razvoju. Pri tem bi lahko imela pomembno vlogo šolska svetovalna
služba, ki bi s svojimi znanji in kompetencami dodatno motivirala udeležence v procesu
uvajanja sprememb. V nadaljnjem raziskovanju bi bilo treba povečati predvsem vzorec
učiteljev. Njihovih ugotovitev ne bi bilo treba jemati z zadržkom. Prav tako bi v nadaljnjem
raziskovanju vzorec lahko razširili na raven šole, s tem bi vključili vodstvo, šolsko svetovalno
službo in druge učitelje. Takšna pestrost vzorca bi lahko med procesom uvajanja sprememb
omogočila različne poglede in zaznavanje sprememb. Na to se nanaša tudi zadnji predlog za
nadaljnje raziskovanje, ki temelji na možnosti nadaljevanja raziskovanja po razvojnem
konceptu. Model bi lahko razvijali tako, da bi v nadaljevanju načrtovali, uvajali in spremljali
uvajanje sprememb na področju strategij učenja in poučevanja (po T. Vonta in drugi, 2009) na
nivoju šole in s participacijo vseh udeležencev. S tem bi celotna institucija postala učeča se
skupnost. Ob povečanju vzorca učiteljev bi dobili tudi zanesljivejše podatke, ki bi jih bilo
mogoče posplošiti.
Na koncu se nam postavlja še vprašanje o tem, kakšne so možnosti prenosa razvitega modela
za spremljanje in spreminjanje kakovosti na druge institucije. Razviti model temelji na ISSAstandardih in načelih, ki so bili idejno najprej zasnovani za vrtce. Tem izhodiščem sledijo
vrtci v programu Korak za korakom, saj so bila ISSA načela namenjena izboljševanju in
spremljanju kakovosti programa vrtcev. Razviti model za spremljanje kakovosti interakcij je
mogoče prenesti tudi na vrtce.
Da so možnosti prenosa razvitega modela tudi po izobraževalni vertikali navzgor (srednje
šole, dijaški domovi …), lahko potrdimo z dejstvom, da nekatere ustanove že izvajajo
podobne dejavnosti. Kot primer lahko navedemo dijaški dom Gimnazije Želimlje, kjer v
168

Bergel Pogačnik, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev

vzgojnih skupinah izvajajo razne dejavnosti, ki spodbujajo vključevanje dijakov, staršev in
spodbujajo participacijo. Model je torej primeren za vse vzgojno-izobraževalne institucije, ki
si poleg numeričnega spremljanja učnih dosežkov želijo ustvariti okolje, ki bi spodbudilo
sodelovanje, aktivno učenje, kar pa temelji na razvijanju in spodbujanju kakovostnih odnosov
s participacijo vseh udeležencev.
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11 PRILOGE
Priloga 1: Predlogi dejavnosti učiteljice, staršev in učencev ter njihov skupni izbor
Tabela 31: Predlogi dejavnosti učiteljice, staršev in učencev ter njihov skupni izbor
Koda
učiteljice

Koda
oddelka

5

9. 2

12

8. 2

11

8. 1

Predlog učiteljice

Predlogi staršev

straši predstavijo svoje
poklice, na govorilne ure
pridejo učenci skupaj s
starši, vsakotedensko
beleženje dobrega dela,
medvrstniško
sodelovanje in starejši
berejo mlajšim.

straši predstavijo svoje
poklice, izdelovanje
novoletnih voščilnic,
medvrstniško sodelovanje s
izdelovanje novoletnih
medvrstniško
prvošolci, pomoč pri malici
voščilnic, predstavitev
sodelovanje s prvošolci, in igre med odmori,
poklicev, na govorilnih urah
pomoč pri malici in igre individualna srečanja z
skupaj z otroki
med odmori.
učiteljico po pouku
neformalna srečanja, druženja
sedeča odbojka, sankanje in
v obliki športnih dejavnosti in sankanje in drsanje
drsanje skupaj s starši,
družabnih iger
skupaj s starši
športno družabne igre s starši

tekma v sedeči odbojki
skupaj s starši.
skupaj s starši prihajali
na govorilne ure, starši se
bodo pridružili učencem
pri poku, ko bodo imeli
na
programu nič predlogov, strinjali s
mikroskopiranje,
predlogi učencev in učiteljice

7

9. 1

13

4. 1

debatni
krožki
s
koordinatorko
šolske predstavljali svoje
svetovalne službe
aranžerska delavnica
starši in učenci družili na
treh izletih, ki bi jih
izvedli
v
soboto
dopoldne.

17

3. 2

starši
sodelovali
na
dnevih dejavnosti (3x),
poudarek na skupinskem
delu
obisk staršev pri pouku

1

3. 1

poudarkom na delu v
skupinah

14

2

5. 1

3. 3

Predlogi učencev

športna srečanja,
predstavitev kmetije in
rejcev malih živali.
sodelovanje staršev na
dnevih dejavnosti,
poudarek na skupinskem
delu

sami urejali pano pred
svojo učilnico in čistili
stene v učilnici
(pleskanje) učenke, ki
obiskujejo jazz balet,
poklice, mlajše učence naučile
nekaj plesov.

obiski staršev pri pouku
Sodelovanje staršev in učencev
na govorilnih urah, obisk
staršev ali sorodnikov pri
pouku.

predstavitev poklicev

bodo izvedli kuharsko
delavnico.

sodelovanje staršev na
tehniškem dnevu

neformalna srečanja s
starši, kulturni dnevi
s starši imeli kviz,
športne igre, skriti
zaklad. Izbrali so: igre
naših babic in dedkov

niso imeli idej

Skupni izbor

kuharska delavnica za
učence, starše, ura
mikroskopiranja za starše in
učence
debatni
krožki
s
koordinatorko
šolske
svetovalne službe, učenci
bodo sami pred svojo
učilnico urejali stenski pano
in čistili stene v učilnici
(pleskanje);
učenke,
ki
obiskujejo jazz balet bodo
mlajše učence naučile nekaj
plesov,
starši
bodo
predstavljali svoje poklice,
aranžerska delavnica za
starše in učence
izleti v hribe starši in učenci,
starši na tehniškem dnevu
jesenski kros in starši na
krosu, kulturni dan po poti
triglavskih pravljic s starši in
učenci, obisk učencev in
staršev na pustni torek v
domu
starostnikov,
sistematično delo v skupinah
poudarkom na delu v
skupinah, obiski staršev pri
pouku, neformalna srečanja s
starši, kulturni dnevi

sodelovanje staršev na
dnevih dejavnosti, poudarek
na skupinskem delu,
predstavitev poklicev
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Priloga 2: Izbor in izvedba dejavnosti za spodbujanje učencev k večji aktivnosti
in vključenosti
Tabela 32: Izbor in izvedba dejavnosti za spodbujanje učencev k večji dejavnosti in vključenosti
Dejavnosti za spodbujanje učencev k večji dejavnosti in vključenosti
SISTEMATIČEN PRISTOP RAZVIJANJA SODELOVALNEGA UČENJA:
Vsako uro vsaj ena dejavnost, ki se izvede v parih ali trojkah ( v manjših skupinah).
Skupaj z učenci oblikujejo skupine.
Učenci sodelujejo pri izbiri tem za skupinsko delo.
Skupno oblikovanje pravil za delo v skupini (napisano na vidnem mestu v učilnici).
Analiza upoštevanja pravil skupinskega dela v pogovoru.
SISTEMATIČNO SPODBUJANJE SOCIALNIH SPRETNOSTI:
Začetne dejavnosti (lahko v krogu), ki so namenjene spodbujanju socialnih spretnosti,
sodelovanju, vzpostavljanju zaupanja. Dejavnosti lahko izberejo in pripravijo učenci.
Minute izvajanja socialnih veščin ob koncu ure, kot nagrada za dobro opravljeno delo.
Vključevanje didaktičnih iger.
Več iger vlog.
Menjava vlog pri določeni temi (učitelj-učenec).
UČENCEM VEČKRAT PONUDITI MOŽNOST IZBIRE:
Izbirajo med temami.
Izberejo člane skupine.
Izbirajo med dejavnostmi
Učenci sami urejajo razstavni pano pred učilnico in učilnico
SAMOVREDNOTENJE LASTNEGA DELA:
Učenci na preizkusu znanja na koncu napišejo, kaj pričakujejo, kaj je bilo težko, kaj menijo, da
morajo še utrditi (vedno pri pisnem ocenjevanju).
Učenci prve triade z barvanjem 'smeškov' ocenijo svojo uspešnost in počutje (vedno pri
ocenjevanju).
Razgovor o tem, kako se počutijo, kako doživljajo preverjanje in ocenjevanje znanja
Oblikovanje ocenjevalnih skupin učencev. Učenci med uro dobijo nalogo ocenjevalca, ki oceni
delo v skupini, aktivno poslušanje…(1x tedensko ali pogosteje).
Individualna srečanja z učenci po pouku
samoevalvacija dela učencev, ki obiskujejo dodatno strokovno pomoč
PRIPRAVA GRADIVA:
Sami poiščejo vire in informacije.
Učenci pripravijo raziskovalne projektne, domače naloge, eksperimente, ki predstavljajo
iztočnico (uvod) za naslednjo učno uro.
Učenci predlagajo, kako bi temo dneva razvijali naprej, sami pripravijo dodatno gradivo, ki je
vključeno v naslednjo uro.
Učenci izberejo in pripravijo gradivo na določeno temo.
Predhodno pripravijo eksperiment in ga izvedejo v delu ure.
Učenci opravljajo dobra dela na določen dan in o tem naslednji dan poročajo
MEDVRSTNIŠKO SODELOVANJE:
Dežurstvo starejših učencev, ko imajo malico mlajši učenci.
Starejši učenci berejo mlajšim.
Družabne igre (med odmori).
Starejši učenci naučijo mlajše skupinski ples.
Tutorstvo, starejši pomagajo mlajšim pri delu domačih nalog, igri…
Starejši učenci pripravijo mlajšim in mlajši pripravijo starejšim: lutkovno igrico, športne
dejavnosti in igre, predstavijo zanimivo temo s področja naravoslovja…
medvrstniško sodelovanje med hospitaliziranimi otroki in starši, ki pridejo na obisk na oddelek
Medvrstniške igre s prostovoljci iz tujine

Število učiteljic, ki
so dejavnost
izbrale(f)

Število učiteljic, ki
so dejavnost
Izvedle(f)

4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4

5

1

1

1

1

2
1

2
1

1

1

1
1
1
3

1
1
1
3

vsakodnevno
1

vsakodnevno
1
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Priloga 3: Izbor dejavnosti za spodbujanje večje vključenosti staršev v oddelek
Tabela 33: Izbor dejavnosti za spodbujanje večje vključenosti staršev v oddelek
Dejavnosti za spodbujanje večje vključenosti staršev v oddelek
FORMALNE OBLIKE SREČANJ S STARŠI:
govorilne ure (skupaj z otrokom) in roditeljski sestanki,
STARŠI KOT PARTNERJI NA NEFORMALNIH SREČANJIH IZVEN
RAZREDA V PROSTEM ČASU
skupni izleti - starši in učenci (pohod na Hom, Savske jame…),
orientacijski pohod za starše in otroke (trim steza),
vključevanje staršev v športne dejavnosti
debatna ura s starši o starševstvu in izzivih vzgoje,
delavnice za starše in otroke,
medgeneracijske igre (igre naših babic),
srečanje starši, učenci in njihovi hišni ljubljenčki in skupni sprehodi
starši kot partnerji (pohod na Hrušico in športne igre
piknik,
skupni obisk športne prireditve
STARŠI KOT PARTNERJI PRI DEJAVNOSTIH V RAZREDU:
srečanja, kjer učenci predstavijo svoje delo,
obisk in izmenjava izvedbe delavnic z zunanjo institucijo
obisk na domu (ogled vrta, sadovnjaka, delavnice, …),
okrasitev novoletnega drevesa skupaj s starši, aranžerske delavnice s starši
kuhajmo skupaj s starši,
spremstvo staršev na športnem dnevu,
zaključno srečanje pripravijo starši z učenci
starši pripravijo lutkovno igrico za otroke
starši predstavijo svoje hobije ali poklice,
dan odprtih vrat,
obiski staršev pri pouku,
športne igre s starši
ura mikroskopiranja s starši
debatni krožki za starše o izzivih vzgoje
starši na tehniškem dnevu
starši na kulturnem dnevu
debatne delavnice o izboljšavah na šoli

Število učiteljic, ki so
dejavnost izbrale (f)

Število učiteljic, ki so
dejavnost
izvedle(f)

3

3

2

2

1
1
1

3

1
4

2
1
3

2
1
3

4

1
5

3
3
1
1
1
3

3
3
1
1
3
1
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Priloga 4: Prisotnost sodelujočih učencev, učiteljev in staršev na srečanjih
Tabela 34: Prisotnost na srečanjih

Koda
učiteljice

Koda
oddelka

5

9. 2

12

11

7

13

17

2

14

1

3

8

16

8. 2

8. 1

9. 1

4. 1

3. 2

3. 3

5. 1

3. 1

Prisotnost na
srečanjih učiteljic
da
da
da

Prisotnost predstavnika staršev na
srečanjih staršev sodelujočih
oddelkov
da
ne
ne

Prisotnost predstavnika učencev na
srečanjih učencev sodelujočih oddelkov
da
da
da

4. srečanje

da

ne (so že zaključili šolanje)

ne (so že zaključili šolanje)

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

da
da
da

da
da
da

4. srečanje

da

da

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
ne
ne

ne
ne
ne

da
ne
ne

4. srečanje

da

ne

ne

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

da
da
da

da
da
da

4. srečanje

da

ne (so že zaključili šolanje)

ne (so že zaključili šolanje)

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

da
da
da

da
da
da

4. srečanje

da

da

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

da
da
da

da
da
da

4. srečanje

da

ne

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

ne
ne
ne

da
da
da

4. srečanje

da

ne

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

da
da
da

da
da
da

4. srečanje

da

da

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

da
da
da

da
da
da

4. srečanje

da

da

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

4. srečanje

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
ne

4. srečanje

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

4. srečanje

da

Srečanja
1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje
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Koda
učiteljice
15

4

18

20

9

10

Koda
oddelka

Srečanja

Prisotnost na
srečanjih učiteljic

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
ne

4. srečanje

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
ne
da

4. srečanje

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
ne
da

4. srečanje

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
da
da

4. srečanje

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
ne
ne

4. srečanje

da

1. srečanje
2. srečanje
3. srečanje

da
ne
ne

4. srečanje

da

Prisotnost predstavnika staršev na
srečanjih staršev sodelujočih
oddelkov

Prisotnost predstavnika učencev na
srečanjih učencev sodelujočih oddelkov
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Priloga 5: Izhodiščni motivi učiteljic za sodelovanje v projektu
Tabela 35: Izhodiščni motiv učiteljic za sodelovanje v projektu

Koda
učiteljice

Koda
oddelka

Razlog za sodelovanje v projektu

1

3.1

izziv, osebni in profesionalni razvoj

14

5.1

pedagoški izziv, vsebina projekta je bila privlačna

9.2

pridobivanje izkušenj, pomoč kolegici
povečati in obogatiti znanje, sprejeti nasvete, ideje, priporočila sodelavcev, pridobivanje novih znanj in idej, izboljšanje
sodelovanja s sodelavci
ker čutim, da starši premalo sodelujejo s šolo, ko so učenci starejši, zaradi večjega sodelovanja s starši, samovrednotenja
lastnega dela

10
18
5
6

pomoč sodelavki študentki

4

želela sem izvedeti kaj novega, tema mi je bila zanimiva

7

9.1

20

menim, da je treba celo delovno dobo delati na boljših odnosih, take oblike me zanimajo, vodeno se je lažje organizirati in
spremljati lastno delo zaradi pogostejše samorefleksije in refleksije

zaradi novega načina dela, pridobivanja novih idej, možnosti povezovanja učencev

11

8.1

da dobim spodbudo za večje sodelovanje s starši

12

8.2

pridobivanje novih idej, izkušenj, strokovna rast

3

zanimivo je bil predstavljen

13

zaradi boljšega sodelovanja s starši in možnosti povezovanja s kolegi

9

nova spoznanja, pomoč kolegici

16

takšni projektu so izziv in pomladitev

17

3.2

izziv, skupno soočenje učiteljic z ovirami, pridobitev novih idej, izmenjava izkušenj

3.3

dobiti nove ideje za delo v razredu in sodelovanje s starši

15
2

zaradi pomoči sodelavki
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Priloga 6: Samoocena učiteljic o aktivnem sodelovanju na srečanjih
Na petstopenjski lestvici so označile svoje strinjanje z naslednjima trditvama:

 Zelo pogosto aktivno sodelujem na srečanjih fokusnih skupin,
 Ostali člani fokusne skupine so na srečanjih zelo aktivni,
Ocenjevalna lestvica: 1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem, včasih se strinjam, včasih ne, 4 –
strinjam se, 5- zelo se strinjam.
Tabela 36: Samoocena učiteljic o aktivnem sodelovanju na srečanjih

Učiteljica
1

14

Koda
oddelka

Anketiranje

Samoocena lastnega aktivnega
sodelovanja učiteljice na srečanjih

Ocena učiteljice o
aktivnem sodelovanju
ostalih članov na
srečanjih

3. 1

januar

3

4

maj

3

5

januar

5

5

maj

5

5

januar

3

4

maj

3

4

januar

2

5

maj

4

5

januar

4

4

5. 1

10

18

5

9. 2

6

4
7

9. 1

20

12

8. 2

3

13

4. 1

9

16

17

3. 2

15
2

11

3. 3

8. 1

maj

4

4

januar

3

4

maj

3

4

januar

4

5

maj

4

4

januar

3

4

maj

5

5

januar

2

2

maj

4

5

januar

4

4

maj

2

4

januar

4

5

maj

4

5

januar

2

4

maj

2

4

januar

1

4

maj

3

4

januar

5

4

maj

5

4

januar

5

5

maj

5

5

januar
maj

3
3

3
4

januar

4

4

maj

5

5

januar

3

4

maj

1

4
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Priloga 7: Ocena učiteljic o vključevanju učencev, sodelovalnem učenju in
povečanju aktivnosti učencev
Učiteljice so na petstopenjski lestvici označile svoje strinjanje z naslednjima trditvama.

 Aktivnost učencev se je zaradi ciljev in dejavnosti tega projekta povečala.
 Zaradi ciljev tega projekta in izvajanja dejavnosti iz načrta je vključenost učencev pri
pouku večja.
Ocenjevalna lestvica: 1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem, včasih se strinjam, včasih ne, 4 –
strinjam se, 5 – zelo se strinjam.

1

14

3.1

5.1

10

nov.

0

0

0

jan.

4

3

3

apr.

4

4

4

nov.

0

0

0

jan.

5

4

5

apr.

5

4

nov.

0

0

5

9.2

6

4

7

2

9.1

3.3

Ocena učiteljic o
večji vključenost
učencev
Ocena učiteljica o
povečanju
timskega
sodelovanja
učencev

jan.

4

3

3

apr.

4

3

3

nov.

0

0

0

jan.

4

4

4

5

apr.

4

4

4

0

nov.

0

0

0

jan.

3

3

2

apr.

4

4

3

3

3

3

jan.

Ocena učiteljice o
povečanju
aktivnosti
učencev

nov.
20

12

8. 2.

3

nov.
18

Anketiranje

Koda oddelka

Koda oddelka in
koda učiteljice

Ocena učiteljica o
povečanju
sodelovalnega
učenja učencev

Ocena učiteljic o
večji vključenost
učencev

Ocena učiteljice o
povečanju
aktivnosti
učencev

Anketiranje

Koda oddelka

Koda oddelka in
koda učiteljice

Tabela 37:Ocena učiteljic o vključevanju učencev, sodelovalnem učenju in povečanju aktivnosti učencev

13

jan.

4

3

3

apr.

4

4

4

nov.

0

0

0

jan.

3

4

3

apr.

4

4

4

apr.

4

4

4

nov.

0

0

0

nov.

0

0

0

jan.

4

3

3

jan.

2

2

2

9

6. 2.

apr.

4

3

3

apr.

4

4

3

nov.

0

0

0

nov.

0

0

0

jan.

2

2

2

jan.

4

5

4

16

apr.

3

3

3

apr.

4

5

4

nov.

0

0

0

nov.

0

0

0

jan.

3

4

4

apr.

4

3

3

nov.

0

0

0

jan.

4

3

3

apr.

4

4

3

nov.

0

0

0

jan.

4

4

4

apr.

4

4

4

17

3. 2.

15

11

8. 1.

jan.

5

5

5

apr.

5

5

5

nov.

0

0

0

jan.

4

3

4

apr.

3

3

3

nov.

0

0

0

jan.

4

4

3

apr.

4

4

4
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Priloga 8: Refleksije učiteljic o dejavnostih z evalvacijskih srečanj skupine
učencev, učiteljev in staršev
Pregled refleksij učiteljic v prilogi je urejen po vrstnem redu zaporedne številke kode
učiteljice.
Učiteljica 1, oddelek 3.1
Dejavnosti za večjo vključenost učencev s poudarkom na delu v skupinah, starši predstavijo hobije in
poklice.
Učiteljica ugotavlja da,
 Otroci dela niso bili vajeni, zato je bilo treba oblikovati pravila (sodelovanje, delajo vsi, glasnost pri
delu, predstavitev …).
 Skupine običajno oblikujejo naključno z žrebom – karte, kocke, barve, številke …
 Delo po skupinah poskušajo izvajati vsak dan oz. minimalno trikrat tedensko.
 Otroci so z drugačnim pristopom do dela zelo zadovoljni in radi delajo. Všeč jim je, da si lahko
pomagajo.
 Moti jih, da se vsi še ne znajo držati navodil, da so skupine večkrat še preglasne, da se motijo med
seboj. Včasih se člani skupine težko dogovorijo.
 Delo v skupinah je bilo na začetku izziv, ker učenci tega niso bili vajeni. Srečevala se je z začetniškimi
težavami – učenci so bili preglasni, delali so le nekateri v skupini oz. so hoteli prevzeti vso nalogo. Z
določitvijo pravil, ki so jih sprejeli skupaj, je delo boljše. Zaenkrat delo v skupinah izvajajo trikrat na
teden pri motivaciji ali utrjevanju. Pri spoznavanju nove snovi še niso vpeljali skupinskega dela.
Kot je povedala učiteljica, so se povabilu k sodelovanju pri pouku odzvali trije starši. Mamica, zelo dobra
košarkarica, je v telovadnici pripravila uro treninga košarke in predstavitev tega športa.
Učiteljica je povedala, da je imela vlogo opazovalke in da so bili učenci motivirani. V tem, da se učiteljica kdaj
pri svojih učencih pojavi v vlogi opazovalke, vidi veliko prednost, saj tako lahko opazuje učence, ki se manj
izpostavljajo. Navdušena je bila nad idejo končnega srečanja tekme trojk.
»V aprilu 2014 je uro francoščine predstavil očka, ki je pravi poliglot. Tokrat jim je predstavil francoščino. V eni
urici je učence naučil pesmico Mojster Jaka in osnovne predstavitve. Učenci so se med predstavitvijo zelo
razživeli in večkrat sem jih morala umiriti. Nekateri so imeli težave z upoštevanjem pravil komunikacije,« je
povedala učiteljica.
Učiteljica je tudi povedala, da so starši vse šolsko leto pomagali učencem zbirati različen material, ki so ga
potem uporabili pri pouku. Vsi skupaj so se odlično izkazali tudi z zbiranjem starega papirja in odpadnih
zamaškov. V naslednjem letu zato načrtujejo izvedbo eko delavnice skupaj s starši.

Učiteljica 2, oddelek 3.3
Izbrana dejavnost: starši na dnevih dejavnosti, sistematičen pristop k delu v skupinah, starši predstavijo
svoje poklice
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Učiteljica je povedala, da skupine enkrat tedensko oblikujejo učenci. Skupaj so oblikovali pravila za delo v
skupinah. Po opravljenem delu naredijo analizo, kako so upoštevali dogovorjena pravila, kako so razdelili delo
in kako so delali. Na samovrednotenje lastnega dela učence navaja tako, da na koncu preizkusov znanja učenci
zapišejo, kaj je bilo težko in kaj morajo še utrditi, ter zapišejo svoje mnenje.
»Na vabilo predstavitve poklica se je odzval oče, ki je predstavil svoj poklic mlekar,« je povedala učiteljica in
dodala: »Nazorno jim je predstavil postopek izdelave sira, učenci so ga z navdušenjem poslušali. Sir so tudi
poskusili.«
Učiteljica je glede vključevanja staršev v dejavnosti izrazila svoje pomisleke: »Sprašujem se, koliko vključevati
starše, saj nekateri postanejo preveč 'domači'. Tu je treba postaviti meje. Sodelovanje staršev je dobrodošlo,
vendar le, če so starši z nami s pravim namenom. Kritičnih opazovalcev – kritizerjev, ki te opozarjajo, kaj delaš
narobe in iščejo napake v vsaki stvari, ne potrebujemo. Vendar se žal najdejo tudi taki.«
V obdobju od februarja do maja 2014 so v oddelku še vedno načrtno delali na izboljšanju sodelovanja pri
skupinskem delu. Učiteljica še vedno ugotavlja, da imajo učenci težave z delom v skupini: »Večina še nima
usvojenih delovnih navad in težko upošteva pravila, kar pa je za skupinsko delo nujno. Učenci so dobili velik
kartonski tulec, ki so ga predelali v totem. V skupine so se razdelili sami – zgodilo se je, da je ena skupina delo
spremenila v zabavo in niso upoštevali navodil izdelave, zato je bil tudi izdelek nedokončan in površen. Štiri
skupine so izdelale totem estetsko, po navodilih, razložile so pomen narisanih simbolov. Ena skupina se pri
barvanju ni potrudila in izdelka ni dokončala. Ena skupina se ni uspela dogovoriti, kako pristopiti k delu, in
izdelka ni naredila po navodilih,« je povedala učiteljica.
, da so bili učenci pri delu v skupinah zelo glasni. Razmišljala je, da bo naslednjič sama sestavila skupine in s
tem zagotovila, da bo v vsaki skupini nekdo, ki bo prevzel vodenje; tako bo zagotovila, da vsaka skupina
dokonča svoje delo.

Učiteljica 3
Izbrana dejavnost: učenci z dodatno strokovno pomočjo izvedejo samoevalvacijo lastnega dela, poklicno
usmerjanje devetošolcev
Učiteljica je povedala: »Učenci s posebnimi potrebami so brez težav rešili samoevalvacijski vprašalnik. Pri
reševanju so ugotovili, da večina že zna načrtovati termine ocenjevanja znanja in pomembnih zadolžitev.
Polovica jih meni, da se pred ocenjevanjem dobro pripravijo, polovica jih prizna, da se ne pripravijo vedno
najbolje. Le ena učenka zna predvideti, kakšno oceno pričakuje. Vsi znajo poiskati pomoč pri učenju in vsi
odgovornost za slabo oceno pripisujejo sebi. Reševanje in razmišljanje o lastnem učenju se jim je zdelo
zanimivo. Vsi so zavzeto izbirali med področji izboljšave in načrtovali spremembe v svojem načinu učenja.
Učenci s posebnimi potrebami so iskreno in zavzeto razmišljali o svojih učnih navadah ter odnosu do učenja ter
lastnega uspeha oziroma neuspeha. Presenetilo me je, da jih veliko želi spremeniti svoje navade, a jim očitno
zmanjka volje. Ob stalnem vodenju in spodbujanju nekaterim uspe narediti velike korake. Mnogi so veseli tudi
individualne pozornosti. Niti en učenec krivde za svoj neuspeh ne prenaša na druge osebe. Vsi vedo, da je uspeh
odvisen predvsem od vloženega lastnega dela. V naslednjem mesecu bom spremljala izpeljavo njihovega načrta
dela.«
Učiteljica je povedala, da so imeli devetošolci na delavnici o poklicnem usmerjanju pri izbiranju svojih močnih
področij težave. Četrtina devetošolcev je z učiteljico zato opravila individualne razgovore z namenom poklicne
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orientacije, kar pomeni, da je učenec v pogovoru ugotovil svoje močno področje, uskladil želje, interese in tudi
možnosti glede na učni uspeh in znanje.
Ugotavlja: »Takšne razgovore z učenci bi bilo koristno opravljati že pred leti, ne šele v devetem razredu.
Predvsem pa bi bilo treba učence sproti opremljati s tem, da bi znali sami ugotoviti, v čem so dobri, katere
veščine pa morajo krepiti in še razvijati. To je naloga učiteljev in staršev.«
Od januarja do aprila 2014 so učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč, spoznavali različne metode in načine
učenja. Kot je povedala učiteljica, so tedensko samostojno načrtovali učenje in ga ob koncu evalvirali. Podrobno
so želeli spoznati in uporabljati predvsem različice izpisovanja. Naučili so se izdelati tudi Power point
predstavitev, spoznali so Paukovo metodo.
Po obdobju dveh mesecev spodbujanja k načrtovanju učenja in sprotnemu učenju so ponovno reševali
samoevalvacijski vprašalnik.
»Šest učencev meni, da se načrta učenja držijo včasih, en učenec se ga drži vedno. Ti učenci opažajo, da se tako
naučijo več in da dobijo boljše ocene, ena učenka pravi, da sprememb ne opazi. Kot možno izboljšavo za
prihodnost učenci navajajo predvsem pravočasen začetek učenja in pripravljanja na ocenjevanje ter doslednejše
izvajanje tedenskega načrta učenja. En učenec odklanja tovrstno sodelovanje, pri njem je opazno nazadovanje pri
učenju in učnem uspehu,« je ob koncu povedala učiteljica.

Učiteljica 4
Izbrana dejavnost: delavnica o razmerah na šoli
Učiteljica je povedala: »V šolskem letu 2013/2014 je tema otroškega parlamenta razmere v družbi. S
somentorico, šolsko psihologinjo, sva se odločili, da bova temo zožili na razmere na naši šoli. Do meseca
februarja 2014 sva izvedli 5 delavnic, od tega eno delavnico s starši naših učencev (2. 10. 2013), eno delavnico s
strokovnimi delavci šole (3. 12. 2013) in tri delavnice z učenci od 4. do 9. razreda (14. 10. 2013, 21. 1. in 28. 1.
2014). Starše učencev (predstavnike sveta staršev) sva osebno povabili na enega od sestankov. Takrat je okoli 20
staršev izrazilo željo, da bi sodelovali na takšnih delavnicah. Pozneje sva jih povabili še preko elektronske pošte,
a se je odzvalo le 5 staršev.
Delo je potekalo po metodi problemskega drevesa. Udeleženci so izpostavili probleme in njihove posledice, nato
pa so iskali ustrezne rešitve ter navedli posledice izboljšav. Vsaka skupina je svoje zapise predstavila preostalim
članom skupine.
Starši učencev so izpostavili naslednji problem: premalo sodelovanja staršev s šolo.
Vzroki problema so: premalo pobud s strani šole, neprimeren odnos učiteljev do učencev in staršev ter tudi
obratno, starši imajo premalo interesa (ali ga sploh nimajo), da bi sodelovali s šolo (vzrok je verjetno tudi v
pomanjkanju časa in preobremenjenosti), odpor otrok do šole, slabo mnenje o šoli, težje reševanje problemov.
Kot rešitve so navedli sledeče: obvezno vključevanje staršev v določene šolske dejavnosti (npr. športne igre,
izleti, razne tematske delavnice), spoštljivi medsebojni odnosi. Po njihovem mnenju je to ključ do lažjega in
ustreznejšega reševanja problemov in pozitivnega odnosa do šole. Starši so menili, da starši, ki imajo otroke v
istem oddelku, premalo medsebojno sodelujejo in posledično so premalo povezani tudi učenci. Skupina je bila
zelo motivirana za delo. V skupini je potekal konstruktiven razgovor.«
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Učiteljica 5, oddelek 9.2.
Izbrana dejavnost: izdelovanje novoletnih voščilnic za mednarodno izmenjavo s starši in učenci :
Učiteljica je povedala: »Žal je bil obisk staršev skromen. Tudi na srečanje predstavitve poklica sta prišla le dva
starša in sedem učencev. Predstavila sta svoj poklic, opisala potek šolanje, ki ga je potrebno opraviti za
pridobitev tega poklica, in delo, ki ga opravljata. Učenci so bili zadovoljni, saj jim bodo pridobljene informacije
v pomoč pri izbiri poklica. Zelo sem bila razočarana nad tem, kako malo staršev je prišlo na srečanja. Po drugi
strani sem vesela, da je na srečanje prišlo 7 učencev, kar je tretjina. To so bili učenci, ki sicer doma nimajo
veliko podpore staršev in imajo v šoli tudi veliko problemov z opravljanjem šolskega dela in disciplino. »
Učenci so na srečanju učencev sodelujočih oddelkov povedali, da so bili zelo navdušeni nad voščilnicami.
Nekoliko so bili razočarani nad voščilnicami, ki so jih poslali učenci iz Velike Britanije. »Voščilnice, ki so
prispele s Tajske so nekaj posebnega, prava umetniška dela. Še kaligrafske črke in kitajske pismenke so napisali.
Uporabili so najrazličnejše materiale, origami . Ti učenci so dolgo izdelovali voščilnice.«je povedala
predstavnica devetošolcev.
Učiteljica je povedala: »Moje mnenje je podobno mnenju učencev. Ko sem gledala in prebirala voščilnice in sem
v roke vzela voščilnice učencev iz Velike Britanije, sem bila začudena, kar malce razočarana.. Mi smo vložili
toliko truda, ur. Z veseljem smo delali, potem sem pa videla njihov izdelek. Pomislila sem zakaj? Čemu ves ta
čas, ki smo ga porabili. Ko pa smo prejeli druge voščilnice, sem se potolažila. Videla sem, da so se drugi zelo
potrudili. Učenci so z veseljem prebirali voščilnice (napisane so bile v angleškem jeziku), v tem trenutku sem
spoznala, da trud ni bil zaman. Na roditeljskem sestanku sem staršem pokazala voščilnice, ki smo jih prejeli.
Videla sem, da so v zadregi, ker se srečanja ni nihče udeležil. Nekateri so obljubili, da na naslednjo skupno
dejavnost pridejo.«
Izvedena dejavnost: Individualni pogovori učencev in učiteljice po pouku:
Učenci so na srečanju učencev sodelujočih oddelkov povedali:
»Sošolci so povedali, da so radi prišli na pogovor. »»Nekateri so se pogovarjali le o šolskem delu. Nekateri pa
tudi o problemih, ki jih imajo. Nekaj sošolcev se je pogovarjalo o poklicih.««Učiteljica meni: »Takšna srečanja
bi morali obdržati. Razrednik, ki poučuje predmet, kjer so učenci razdeljeni v več skupin ima v skupini le del
učencev iz oddelka, kjer je razrednik. Tako nima stika z vsemi učenci, katerih razrednik je. Ta način mi
omogoča, da najdem stik z vsemi učenci.«

Učiteljica 7, oddelek 9.1
Izbrana dejavnost: mesečne delavnice o izzivih vzgoje in predstavitve poklicev
Učiteljica je svoj prispevek na srečanju učiteljic sodelujočih oddelkov začela s spodbudnimi besedami:
»Obžalujem, da smo dejavnosti povezovanja začeli šele zdaj, ko so učenci že v devetem razredu. Starši so imeli
toliko idej, da sploh ne vem, ali bomo vse časovno lahko izpeljali.«
Poudarila je, da so dosegli izjemne rezultate, kljub krizi in splošnemu nezadovoljstvu v naši državi. Opozorila je
na uspehe naših hokejistov, med katerimi je veliko nekdanjih učencev naše šole, ki so sledili svojim sanjam in
kljub občasnim težavam, s katerimi so se srečevali v šoli, postali uspešni.
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Z zanosom opravljajo svoje delo, na katerega so lahko ponosni tako sami kot vsi Slovenci, ki smo jih spremljali
pred televizijskimi ekrani in smo navijali zanje. Ker je bil naslednji dan informativni dan, je vsakega starša
posebej pozvala, da spregovori o ciljih in željah svojega otroka.«
Učiteljica o delavnicah o izzivih vzgoje meni: »Taka srečanja učitelju pomagajo, da skupaj s starši išče, na
katerih področjih je treba z učenci še delati, jih voditi in usmerjati. Po srečanju ima tudi učitelj dober občutek, saj
so taka srečanja v komunikacijskem smislu zelo konstruktivna in bogata. Starši prihajajo vedno znova, saj imajo
občutek, da njihova prizadevanja rodijo sadove in da se njihovi odnosi in stik z najstniki izboljšuje.«
Učiteljica je dodala, da so bili starši kmalu dejavni, že v oktobru 2013. Na dveh oddelčnih urah sta svoja poklica
predstavila elektromonter in policistka. Policistka je s seboj pripeljala nekdanjega odvisnika, ki je učencem
razkril svojo življenjsko pot. Pripovedoval jim je o življenju doma, o šolskem obdobju, svojih težavah in
problemih v času odraščanja. Opisal jim je, kako je začel jemati mamila, sledil je pristanek na samem dnu in
nato težka pot, ko je svoje življenje usmeril k ciljem in na novo pravo pot.
Učiteljica je povedala, da je dobila potrditev, da se otrok bolj dotakne moralna vsebina, če o problematiki govori
njim po starosti in statusu bližja oseba s svojimi izkušnjami, ter dodala: »Resnična življenjska zgodba je veliko
učinkovitejša od teorije, ki jo preberejo iz knjig, ali da jim o tem govori nekdo, ki tega nikoli ni doživel. Srečanje
se je zavleklo v drugo šolsko uro. Menim, da je vsako takšno priložnost pridobivanja izkušenj treba izkoristiti
tudi na račun kakšne ure pouka manj, saj je za njihovo nadaljnje življenje takšna izkušnja neprecenljive
vrednosti«.

Učiteljica 8
Izbrana dejavnost: medvrstniško sodelovanje
Celo šolsko leto so v bolnišničnem oddelku razvijali dejavnosti, v katere so bile vključene aktualne projektne
teme (jesen, zdravje, življenje nekoč, božič, pomlad, zima, sonce, voda, ekologija …), ki so lahko trajale od
enega do treh tednov. V projektu so združeno v dvojicah, trojkah ali majhnih skupinah delali predšolski, šolski in
srednješolski otroci. Na izbrano temo so brali slikanice (starejši mlajšim), iskali slikovni material, ga urejali in
oblikovali v miselni vzorec. Z likovnimi delavnicami so na koncu vedno dopolnili tematsko razstavo miselnih
vzorcev, ki je nastajala v avli in igralnici.
O izvedenih tematskih projektih je učiteljica v bolnišničnem oddelku povedala:
»V bolnišničnem oddelku je treba dejavnosti fleksibilno prilagajati glede na zdravstveno stanje otrok in
koordinirano z bolnišničnim osebjem. Predvsem so dobrodošle ročne spretnosti, delavnice, pri katerih se delo
lahko prekine. Vsak otrok v pestri ponudbi dejavnosti lahko najde nekaj zase. Starši so zadovoljni, da imajo
otroci možnost druženja, da so lahko v občutljivem času hospitalizacije vključeni v različne dejavnosti. V
prijetnem delovnem okolju igralnice se otroci dobro počutijo. Dinamično delo v bolnišničnem oddelku je pravo
bogastvo za profesionalni razvoj učitelja. Potrebne so namreč iznajdljivost, ustvarjalnost in nenehna kakovostna
komunikacija s starši, otroki in zdravstvenim osebjem. Le sodelovanje zagotavlja motivacijo za delo pri otrocih,
kar pomeni večjo dejavnost in na koncu zadovoljstvo. Vsakodnevno je prisotno sodelovanje, ki krepi
samopodobo učencev. Ugotavljam, da so učenci bolj ustvarjalni in motivirani, če delajo v majhnih skupinah, kot
pa individualno.«
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Učiteljica 9
Razredničarka se je odločila, da v letošnjem letu staršev še ne bo vabila k sodelovanju, ker jih želi najprej
spoznati na formalnih srečanjih, saj je razredništvo šele prevzela. Bolj se bo posvetila učencem. Povabila jih bo v
medvrstniško sodelovanje. Pri predmetu, ki ga poučuje (ZGO in GEO), bodo učenci raziskovali določene teme.
Svoje projektne naloge bodo predstavili četrtošolcem, ki so vključeni v projekt.
Učiteljica je povedala: »Vseeno sem se opogumila in pripravili smo dejavnost za starše. V aprilu 2014 smo
malce humorno predstavili delo pri posameznih predmetih. Učenci so si sami zamislili, kako bodo izpeljali igre
vlog. Predlog za srečanje s starši so najprej dali učenci. Kot dodatek smo za starše sami spekli pecivo. Učenci so
bili zelo zadovoljni, saj so svojim staršem predstavili svoje delo v šoli nekoliko drugače. Opazila sem, da so vsi
želeli pokazati, česa so sposobni. Prav vsi so bili vključeni. Zelo so bili zadovoljni, ker so se tega roditeljskega
sestanka udeležili vsi starši.«
Na začetku je bilo treba nekatere učence zelo motivirati, jim izdatno pomagati, da so se sploh lotili dela in
realizirali, kar so si zamislili. Vloženi trud je bil poplačan. Skupna dejavnost – skupna peka peciva učencev in
razredničarke je bila zanjo zelo dobrodošla. To je bila priložnost, da so se vsi bolje spoznali, bili so sproščeni,
lahko so se veliko pogovarjali, saj jim zaradi natrpanega učnega načrta pri pouku to ne uspe. »Z izvedbo te
predstavitve za starše je bil narejen tudi pomemben korak k sodelovanju s starši, s katerimi bom sodelovala do 9.
razreda. Prepričana sem, da bom z vključevanjem staršev in dejavnostmi za učence v naslednjem letu
nadaljevala.«

Učiteljica 10
Učiteljica si je v avgustu 2014, na začetku šolskega leta 2013/14, za cilj zastavila sistematičen pristop k delu v
skupinah. V januarju 2014 je začela obupavati, razmišljala je, da bi izstopila iz projekta. Opravičevala se je in
navajala argumente in vzroke, da ne ve, kako bo delala, ker ni razredničarka, ker jo to obremenjuje in je utrujena
od šolskega dela. Učiteljica, po nazivu svetovalka in trenerka RWTC-ja, ki je vsako leto z nadarjenimi učenci
raziskovala zgodovinsko temo in zanje prejela tudi nagrade, je na svoji poklicni poti izgorela.
V februarju je omenjena učiteljica zaradi dolgotrajne odsotnosti razredničarke prevzela razredništvo 7. razreda.
Učenci 7. razreda so bili v projekt že vključeni z učiteljico, ki jih uči slovenščino in etiko. Pri pouku etike je z
njimi sistematično izvajala socialne veščine in poglabljala njihovo samoiniciativnost.
Na srečanju učiteljic v marcu 2014 je učiteljica etike in slovenskega jezika poročala o delu in odzivih
sedmošolcev na dejavnosti, ki jih izvajajo z namenom večje dejavnosti učencev. Ker so bili tako navdušeni, je
raziskovalka predlagala, da ti sedmošolci pridejo na drugo srečanje učencev, kjer bi lahko izmenjali izkušnje s
tistimi, ki v projektu sodelujejo že od avgusta. Kot je povedala učiteljica etike, je bil med učenci v oddelku velik
interes za sodelovanje na srečanju. Na koncu so izbrali tri učence, ki so jih zastopali. Vsi trije so navdušeno
opazovali dogajanje na srečanju. Čudili so se prikazanemu fotomaterialu, poročilom, kaj vse delajo učenci od 3.
do 9. razreda. Proti koncu srečanja je ena od treh 'novincev' vprašala: »Kako lahko mi naredimo kaj takega in
gremo kam s svojo novo razredničarko ter starši?« Prisotni učenci so jim takoj začeli svetovati, naj kar sami
predlagajo razredničarki na razredni uri. Povabijo naj preostale učence in oblikujejo predloge dejavnosti. Nova
razredničarka je skupaj z učiteljico etike razvijala socialne veščine in z učenci so k sodelovanju privabili starše.
Ker je pohod k Peričniku odpadel, so se odločili, da bodo v juniju pripravili veselo popoldne s piknikom.
Povabili bodo starše. Učenci bodo pripravili zabavne igre.
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V okviru projekta se je učiteljica v povezala z učiteljico 5. razreda, ki je zelo dejavno sodelovala v projektu.
Devetošolci so skupaj s petošolci razvili projektno temo: Spomini na drugo svetovno vojno.
Učiteljica je povedala: »V okviru projekta so učenci sami iskali še živeče ljudi, ki so preživeli 2. svetovno vojno,
oblikovali vprašanja in izvedli intervjuje z osebami, ki so jih predstavili na predstavitvi projekta ob koncu
šolskega leta, ki so se ga udeležili učenci 5. in 9. razreda. Na srečanje smo povabili gospo, ki je bila pri 14 letih
internirana v Nemčijo. Pripovedovala je svojo zgodbo, ki je učence, ki živijo v obilju vsega, globoko pretresla.
Večina je bila ob fotografijah ganjena in presunjena. Mlajša generacija, torej učenci osnovne šole, namreč ne
vedo, kako so v mladih letih živele starejše generacije. S takimi življenjskimi zgodbami zgodovina v očeh
osnovnošolcev postane resnična.«

Učiteljica 12, oddelek 8.2
Izbrana dejavnost: športne igre staršev in učencev na športnem igrišču ter drsanje na pustno nedeljo:
Jesensko vreme je bilo zelo nestabilno, zato so na srečanje prišli le 3 mamice in 6 otrok. Vseeno so izvedli nekaj
športnih iger: košarka, nogomet, balinčki. Dogovorili so se za srečanje v decembru (drsanje na Hrušici).
Učiteljica je s seboj pripeljala tudi svoja otroka, ki sta se vključila v igre.
Izvedbo dogovorjene dejavnost (drsanje) so zaradi različnih vzrokov prestavljali iz tedna v teden, končno so se
na pustno nedeljo zbrali na drsališču v Športni dvorani Podmežakla. Nedeljo so izbrali učenci, uro druženja pa
starši na 2. roditeljskem sestanku. Na srečanje je prišlo 14 učencev, 5 staršev in 1 dedek. Pridružili so se še bratje
(4). Učiteljica je s seboj pripeljala hčerko. Na drsališču so praznovali tudi rojstni dan učenca.
Učiteljica je ob dejavnosti ugotovila: »Nekateri starši radi pridejo, nekateri raje ostajajo v ozadju, nekateri ne
morejo priti zaradi drugih obveznosti. So pa taka srečanja dobrodošla, saj se mi zdi, da s starši, ki pridejo, zelo
dobro sodelujem. Vsak ki se odzove, je pomemben.«
Z učiteljico 2. razreda sta uvedli medvrstniško povezovanje z namenom razviti obliko tutorstva, pri katerem bi
bili starejši učenci tutorji mlajšim. K njim bi hodili v času podaljšanega bivanja, se z njimi učili, igrali,
pogovarjali, brali …«
Vključenost vseh učencev v dejavnost ni zaživela. Dve osmošolki sta predlagali obliko prostovoljstva. Tako je
nekaj osmošolk dejavno sodelovalo z učenci drugega razreda v oddelku podaljšanega bivanja. Učenke so same
določile dneve, ko so bile enkrat na teden z mlajšimi učenci. V 1. ocenjevalnem obdobju so učenke nudile
pomoč pri domači nalogi, izdelavi novoletnih voščilnic, živalic iz embalaže, smrečic in medvedkov za novoletne
okraske, pri postavitvi poligona v mali telovadnici, pri izvajanju iger z žogo, brale so jim pravljice, sodelovale
pri delu v skupinah (sudoku, spomin, domine, labirint), « je povedala razredničarka sodelujočih osmošolk.

Učiteljica 13, oddelek 4.1
Izbrana dejavnost: pohod s starši in z učenci
Prvi izlet – pohod do Valvasorjevega doma, so imeli v septembru 2013. Vreme je bilo v soboto dopoldne slabo,
nizka oblačnost s pršenjem. Pohoda se je vseeno udeležila ena družina. Dobili so se v Završnici. Učiteljica meni,
da je bilo slabše vreme razlog, da se pohoda ni udeležilo več družin. Učiteljica je spoznala družino, katere starša
sta ločena, oče se z novo partnerico bori za skrbništvo otroka. Izleta so se udeležili učenka, bratec, očka in nova
partnerica.
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Učiteljica je povedala: »Na roditeljskem sestanku meseca decembra 2013 je oče deklice, ki se je udeležil prvega
srečanja staršev, predlagal, da bi dejavnost za starše in učence (pohod) ponovili pozimi, da bi se šli skupaj
sankat. Ker je bila zima zelo neugodna in razmere neprimerne za sankanje, smo se na govorilnih urah dogovorili
za skupno srečanje v obliki pohoda. Na pohod se je predhodno prijavilo sedem učencev s svojimi starši. Na
dogovorjeni dan se je srečanja udeležilo pet učencev s svojimi mamami. Z učenci in njihovimi mamami sem
preživela fizično naporen in hkrati prijeten dan. Druženje izven šolskih prostorov ima svoje prednosti, saj
komunikacija s starši lažje steče, učitelj pa lahko tudi opazuje, kako poteka komunikacija med starši in otroki.«

Učiteljica 14, oddelek 5.1
Izbrane dejavnosti: govorilne ure z otroki, obiski staršev pri pouku, sistematičen pristop k delu v
skupinah, učenci pripravijo dejavnosti, predstavitev nalog, poskusov, projektov, trikov, poskusi, obiski
malih živali pri pouku in obisk kmetije skupaj s starši
Učiteljica o govorilnih urah s starši in učenci skupaj meni: »To je spodbudno, saj so učenci ugotovili, da imamo
starši in učiteljica enotno mnenje, kar je pomembno pri delu in doseganju ciljev.«
Učiteljica je nadaljevala: »Na povabilo k pouku se je odzvala ena družina. K pouku je prišla starejša sestra, ki
obiskuje gimnazijo. Opazno je bilo, da se je učenec ob sestrinem obisku počutil pomembnega in
samozavestnega. Drugi učenci so se trudili narediti pozitiven vtis na obiskovalko. Trudili so se, da bi kar najbolj
upoštevali pravila komunikacije. Med glavnim odmorom so bili vsi skupaj v eni skupini, igrali so isto igro.«
Učiteljica je v tem obdobju namenila poseben poudarek delu v skupinah: »Enkrat tedensko oblikujejo sedežni
red skupine. Člane skupin izbirajo naključno. Štirikrat (z žrebom) je izbor opravila učiteljica, potem delo
opravijo učenci. Dogovorili so se, da lahko v ponedeljek zjutraj en učenec pripravi razvrščanje v skupine po
kriteriju, ki ga izbere sam. Nikoli ne sme določiti, kdo bo s kom v skupini. Učencem je všeč, da z različnimi
pristopi naključno izberejo člane skupine. Najbolj so veseli, da sami izvajajo in organizirajo razvrščanje v
skupine. Dobro se jim zdi, da ne sedijo vedno na istem mestu, občutek imajo, da pouk tako hitreje mine, družijo
se z vsemi, naučijo se tudi pravil pogovarjanja. Na začetku jim je bilo neprijetno in težko, saj so morali tudi
fantje sedeti pri mizi z enim dekletom.«
Učiteljica ugotavlja, da se učenci veselijo ponedeljkovih juter, ko izvajajo oblikovanje skupin, da so ob tem
pozitivno vznemirjeni. Učenci so se navadili sodelovanja drug z drugim, predvsem postajajo strpnejši. Problem
nastane pri učencih s posebnimi potrebami, ki morajo zaradi prilagoditev sedeti na istem mestu.
Od novembra 2013 do marca 2014 so izvedli dejavnosti za večjo vključenost staršev in boljšo dejavnost
učencev. Učiteljica je podrobno opisala naslednje dejavnosti:
»Učenci, ki redno opravljajo domače naloge (trikrat je lahko brez naloge), dobijo ob polletju simbolično
sponzorsko nagrado. Kdor ni opravil domače naloge, je imel možnost, da pripravi določeno dejavnost, s katero
se predstavi sošolcem: eksperimenti, triki s kartami, predstavitev pesmi, zgodbe, uganke, miselne igre, ples, ipd.,
vendar obveznosti ne uide; domače naloge mora v doglednem roku še vedno opraviti. Učenci so v šolo prinesli
žival in jo predstavili sošolcem. Pokazali so, kako skrbijo zanjo, kako jo hranijo, se z njo igrajo in druge
posebnosti. Predstavili so: kuščarja, papagaja, hrčka, mačka, psa. Nekateri učenci bodo živali še predstavili.
Živali bom predstavila tudi sama (pes, želva).«
Učiteljica je povedala, da uspešnejši učenci niso pričakovali, da bo manj uspešnim učencem uspelo izvesti
eksperiment, ki so ga predhodno pripravili. Ko jim je poskus uspel, so te sošolce, sicer pogosto neuspešne, videli
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v povsem drugačni luči; videli so, da zmorejo tudi oni. Uganke in miselne igre so se jim zdele dobre za
razmišljanje, sodelovanje in iskanje rešitev v skupini.
Učiteljica je na srečanju učiteljic o tej dejavnosti povedala: »Učenci imajo živali zelo radi in zanima jih vse, kar
je povezano z njimi. Zdelo se jim je, da so bili ob predstavitvah povsem tihi in so zelo dobro spremljali sošolca,
ki jim je predstavil svojo žival. Zelo dobro se jim je zdelo, da so enkrat za spremembo papige glasnejše od njih
in so oni lahko klepetali. Izvedeli in naučili so se veliko novega, nekateri bodo skušali doma starše prepričati, da
lahko skrbijo za svojo žival. Tisti, ki so predstavljali svojega hišnega ljubljenca, so se zdeli sami sebi zelo
pomembni in všeč jim je bilo, da so sošolci pokazali, da jim ni vseeno za njihove živali. Povedali so, da so
opazili, da so se njihove živali obnašale drugače kot doma.
Predstavitev dejavnosti je učiteljica zaključila z naslednjo mislijo:
»Vsak kdaj pozabi na določeno obveznost. Menim, da zaradi tega ne sme biti kaznovan. Svojo napako lahko
kompenzira z določenim delom, ki hkrati krepi individualno samopodobo. Predstavitev živali v šoli pomeni, da
posameznik predstavi, kaj v prostem času dela doma, da navduši druge in jih mogoče odvrne od pretiranega
gledanja TV in igranja e-iger. Spodbujanje k dejavnemu preživljanju prostega časa in prevzemanja odgovornosti
za skrb živega bitja se mi zdi temelj pri vzgoji humanega človeka.«
Druga dejavnost, ki so jo predstavili, je bila povezana s sodelovanjem s starši.
»Starši dveh učencev so nas povabili na ogled kmetije in ogled reje malih živali. Prišlo je štirinajst od
enaindvajsetih učencev in pet staršev. Na kmetiji smo si ogledali hlev, krmili živali, božali konja, psa, mačke.
Spoznali smo delo kmeta, skrb za živali in kmečka opravila. Pri drugem učenčevem očetu, rejcu malih živali,
smo spoznali, kako se redi male živali, kakšen prostor moraš imeti, kakšno hrano in oskrbo potrebujejo zajci,
plemenske kokoši, fazani, razni ptiči, morski prašički in hrčki. Razložil nam je tudi, kako potekajo tekmovanja
rejcev malih živali, pokazal prvake in pokale, ki jih je osvojil,« je potek dejavnosti opisala učiteljica.
Ob koncu je učiteljica sklenila: »Taka druženja pomagajo pri neformalni komunikaciji med starši in učitelji.
Starši učitelja spoznajo tudi drugače. Teža strokovnih mnenj in pogledov ima večjo učinkovitost. Premagamo
mejo, ki zadržuje sproščeno komunikacijo.«

Učiteljica 15
Izbrana dejavnost: socialne igre
Učiteljica, ki letos ni razredničarka, se je pridružila devetošolcem pri delavnici izdelovanja voščilnic. Voščilnice
so vezli v skupinah pod mentorstvom učenk in učiteljice, ki spretno veze že vrsto let. Pri tem je sodelovala tudi
njena sedemletna hčerka, ki je suvereno vodila skupino devetošolcev. Ker učiteljica v 7. razredu poučuje etiko,
je učencem predlagala, da bi medsebojne odnose izboljševali s socialnimi igrami. Učiteljica je povedala:
»Učenci so bili navdušeni. Uporabili oz. izvedli smo naslednje: risanje po nareku (po parih; s hrbtoma skupaj; en
od učencev narekuje, drugi samo riše – ne sme nič spraševati; v drugem krogu zamenjamo vloge, tokrat risar
lahko sprašuje), igra zaupanja (tesen, sklenjen krog; obrnjeni proti sredini; v sredini je sošolec, ki ima stopala na
istem mestu, celo telo pa niha – si ga podajamo), igra sodelovanja (kolono sklenemo v tesen krog; držimo se za
ramena in na znak vsi sedemo sošolcu, ki je za nami, na koleno; nagibi v vse strani), igra sramu (učenci dobijo
navodilo: dobili bodo ovojnico; tisti, ki bo v njej imel sponko, bo prišel pred tablo in bo moral odkrito odgovoriti
na vsa vprašanja, ki jih bodo zastavili sošolci; še pred razdelitvijo ovojnic napišejo 5 vprašanj,
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ki bi jih zastavili prijatelju/nekomu, ki jim ni všeč; zapišejo svoja občutja; razdelim ovojnice – vsi dobijo
ovojnico s sponko – opazujem obraze, zapišejo občutje; seveda nihče na odgovarja na vprašanja), oče/mama, ti si
super (pismo staršem; dodajo 'bone' – kot npr. čiščenje avtomobila, pomivanje posode … Izkušnja s socialnimi
igrami je vedno zanimiva, vendar me zelo moti, ker nekateri učenci tudi med samimi socialnimi igrami motijo
sošolce in ne upoštevajo navodil. Obnašajo se prav tako kot med poukom.«

Učiteljica 16
Šolska svetovalna delavka na srečanju marca pove: » zelo je spodbudno, da je s strani staršev 9. razreda takšen
interes za debatne delavnice, ki jih skupaj z razredničarko vodiva zanje. V prijetnem in zaupnem vzdušju tečejo
pogovori, o izzivih starševstva, rešujejo se problemi, izmenjujejo se izkušnje. Vsak na srečanju nekaj pridobi.«
Socialna pedagoginja, ki se bo upokojila na koncu šolskega leta, junija 2014, se je projektu pridružila zato, ker ji
takšni projekti predstavljajo izziv in pomladitev. Pri projektu ji je bilo najbolj všeč: pedagoški optimizem kolegic
in njihove ideje, druženje in analize pedagoškega dela. V projektu je dosegla pričakovanja v sodelovanju s starši,
v obliki mesečnih debat s starši devetošolcev. Meni, da je delno dosegla pričakovanja ob delu z učenci, saj se je
povezovala s posameznimi učenci, ki so imeli težave in so iskali njen suport. Meni, da je zaradi projekta
napredovala, saj je povečala sodelovanje s kolegi, poglobila in povečala sodelovanje s starši, kako zagotoviti
smiselno učenje, kako spremljati napredek otrok in refleksijo lastnega dela. Ob koncu projekta je učiteljica
povedala da bi njen profesionalni razvoj spodbudilo še več sodelovanja v raziskovalnem timu, akcijsko
raziskovanje, pri svojem sodelovanju s starši pogreša več možnosti in časa za individualna srečanja z učenci na
njihovo pobudo, kot svetovanje in ne vezano na disciplino in reševanje problemov v zvezi s tem. Meni, da je s
starši zgradila odprt odnos in spoštovanje. Meni, da je v zadnjem letu pri sodelovanju s starši še posebej ponosna
na sprejemanje različnosti in upoštevanje njihovega mnenja. Zaznava tudi večjo sproščenost pri starših.

Učiteljica 17, oddelek 3.2
Izbrana dejavnost: starši na športnem dnevu z učenci, starši na kulturnem dnevu, izdelava totemov, sodelovanje z
zunanjo institucijo, dom starostnikov
. Vključeni so bili v skupine skupaj z učenci. Tako kot učenci so sodelovali v skupinah in se z njimi družili. Zelo
so bili zadovoljni, da so bili povabljeni na srečanje. Videli so, kako učenci delajo v manjših skupinah in kako se
odzivajo na vodenje zunanjih vodičev.«
O dejavnostih iz načrta, ki so spodbujale sistematično delu v skupinah, je učiteljica povedala: »V marcu so v šoli
delavcem od polaganja novih talnih oblog ostali dvometrski papirnati tulci. Z otroki smo se dogovorili, da
naredijo toteme. Otroci so se samostojno razdelili v skupine in nastajali so prav zanimivi izdelki, hkrati pa smo
uporabili odpadni material. Učenci so med delom sodelovali. Res pa so se pokazali trije učenci, ki se v skupino
niso mogli popolnoma vključiti oz. niso našli pravega mesta v njej. Dva sta si pobarvala roke, en je v skupini
nagajal, drugi pa je deloval zelo zbegano in ni vedel, kaj naj počne oz. kako naj se loti dela. Med učenci je med
delom vladalo sproščeno, delovno in ustvarjalno vzdušje.«
V pustnem času so pripravili še eno skupno dejavnost s starši. Učiteljica je o tem povedala: »4. 3. 2014 – na
pustni torek, smo obiskali Dom Franceta Bergla, kjer smo prebivalcem doma polepšali trenutke s pesmicami.
'Pustnemu sprevodu' je ves čas prisostvovala tudi mamica naše učenke. Skupaj smo hodili okrog, se pogovarjali
s posamezniki, skupaj peli ljudske pesmi in se poveselili.
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Otrokom je bil obisk zelo všeč. Radi so jim zapeli pesmice. Povedali so, da jim je bilo hudo, ko so videli gospo,
ki je jokala. Veseli so bili krofov, s katerimi so se na koncu posladkali.«
Učiteljica je tudi povedala: »Čeprav v delo oddelka vključujem starše že vrsto let – najprej v projektu Korak za
korakom, moram reči, da je to vedno velik izziv. Kot zelo primerna oblika se mi zdi tudi to, da na govorilne ure
učenci pridejo skupaj s starši. Prepričana sem, da bom s takšnim delom nadaljevala, saj tako lažje prepoznam,
kakšni so odnosi med starši in otroki ter to upoštevam pri delu s posameznim otrokom.«

Učiteljica 18
Izbrana dejavnost: delavnice s prostovoljci iz tujine
Vsak ponedeljek v novembru 2013 so v oddelku podaljšanega bivanja 4. in 5. razreda gostili prostovoljce s
Finske, Irske in Srbije. Po dva prostovoljca iz vsake države in njihova slovenska mentorja so učencem tri
zaporedne ponedeljke v novembru predstavljali posebnosti svoje dežele. V zadnjem tednu so tudi učenci
podaljšanega bivanja gostom predstavili Slovenijo. Učenci so risali, peli, se pogovarjali in plesali. V sproščenem
vzdušju so spoznavali tri dežele, njihove značilnosti in posebnosti.
Učiteljica je povedala, da so bili navdušeni, da so jih obiskali mladi iz tujine. Pri delu so bili zelo dejavni. Na
predstavitvi naše domovine so se zelo potrudili in tujcem zanimivo približali slovenske znamenitosti, prehrano in
kulturo.
»K sodelovanju so bili povabljeni tudi starši. Tudi oni so se dejavno vključili v delo in pomagali učencem. Lepo
je bilo videti plesati goste, naše učence in starše na Avsenikovo glasbo. Na koncu se je povezovanje med vsemi
nami izkazalo kot zelo dobro. Komunikacija je bila odlična.«
Izbrana dejavnost: individualni pogovori z učenci pred ali po pouku
Učenci so po pouku prihajali na pogovor k razredničarko. Vsebina pogovorov je bila različna: učni uspeh, cilji,
ki so si jih zadali, težave, s katerimi se srečujejo, o njihovem počutju v šoli. Učiteljica je o tem povedala: »Z
učenci poskušam najti pot in dejavnosti, ki jih bodo pripeljale do njihovega cilja. Učenci predlagajo tudi
dejavnosti v oddelku, povedo svoje mnenje o določenih stvareh. Z razgovori sem učence bolje spoznala. O njih
sem izvedela o njihovih željah, hobijih, kaj radi delajo, kako se v šoli počutijo, kaj bi spremenili. Od njih sem
dobila veliko dobrih idej. Spoznala sem, da so kritični opazovalci in da razmišljajo zelo zrelo in konstruktivno.«
Izbrana dejavnost: nudenje učne pomoči sošolcu
Učenci so izvajali medsebojno učno pomoč. V oddelku imajo učenca, ki že deseto leto obiskuje OŠ in ima učne
težave. Učenec odklanja učenje določene snovi, nima veselja, motivacije in volje za učenje, pri delu se ne zna
organizirati, je pa bister in sposoben. Ker je dober prijatelj, ga imajo sošolci radi, zato so se učenci odločili, da
mu bodo pomagali pri osvajanju določene snovi. V dogovoru z učitelji, pri katerih se je pojavil problem, so
organizirali učno pomoč po pouku.«
Učiteljica je povedala, da so se učenci z veseljem odzvali, da bodo sošolcu pomagali. Sami so določili čas in
prostor za izvajanje učne pomoči, prav tako način in vsebino dela. Tudi učenec je rad sprejel njihovo ponudbo.
Kmalu je bil viden napredek, saj je začel delati domače naloge in se tudi doma začel pripravljati na pouk, ker
svojih sošolcev, ki so mu pomagali, ni želel razočarati.
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Učiteljica je sklenila: »Učenci so spoznali, da je od uspeha posameznika odvisen uspeh celotnega razreda. Če
učenci delajo prijateljsko in drug za drugega, tudi podajanje in sprejemanje učne snovi rodi sadove. Veselijo se
majhnih korakov in uspeha vsakega posameznika.
Izbrana dejavnost: aranžerska delavnica za učence in starše ob novoletnem plesu
Devetošolci so sami organizirali novoletni ples. Zbirali so dobitke za srečelov, pripravili glasbo, okrasili plesno
dvorano, spekli piškote za prodajo. S pomočjo staršev so nabavili pijačo. Sami so tudi odgovorno ravnali z
denarjem, ki so ga prislužili. Po končanem plesu so vsi pospravili in očistili prostore.
Učiteljica ugotavlja: »Učenci nas s svojimi idejami in dejavnostmi, če jim dovolimo, presenetijo. Dejavnosti, ki
zahtevajo veliko dogovarjanja, usklajevanja in složnega dela, učence zelo motivirajo. Preko takih dejavnosti se
med seboj zelo povežejo, poglobijo se odnosi med njimi in vzpostavi se zaupanje med učenci in učitelji. Učenci
so spoznali, da jim učitelji zaupamo, da bodo odgovorno izpeljali prireditev. Odločila sem se, da bomo podobno
izpeljali tudi končni izlet in valeto.«
V aprilu 2014 je svoj poklic predstavil oče carinik. Kot je povedala učiteljica na srečanju učiteljic, je v svoji
predstavitvi poklica poudaril tudi nevarnosti in pasti, s katerimi se lahko soočijo ljudje, ko naročajo stvari iz
tujine. Razložil je tudi celoten sistem služb, ki delujejo na letališču.
Učiteljica je ob tem razmišljala: »Kadar je v učilnici popolna tišina in pozornost, učitelj ve, da je predavanje
padlo na plodna tla. Tako je bilo tudi na tem srečanju. Taka srečanja s starši in učenci, ki neposredno vključujejo
in aktivirajo učence in starše, so pomembna za njihovo vzgojo. To je tisto, kar lahko naredimo za njihovo
vzgojo. Vedno se jih bodo spominjali in jih prenašali na svoje potomce, kot dobro izkustvo. Samo tako lahko
vzgajamo celotno družbo in skrbimo za boljši jutri.«

Učiteljica 20
Izbrana dejavnost: medvrstniško sodelovanje
Učiteljica dela v podaljšanem bivanju. Povezala se je z razredničarko osmega razreda. Osmošolci hodijo po
pouku v oddelek podaljšanega bivanja, kjer se z učenci igrajo družabne igre, ustvarjajo ali se igrajo športne igre.
eno šolsko uro v oddelku podaljšanega bivanja. Osmošolci pravijo, da se počutijo koristne in da jim je dobro, ko
vidijo, kako veseli so jih mlajši učenci. Všeč jim je, ko jih naučijo kaj novega. Mlajši učenci občudujejo starejše,
ki so jim zgled, veliko sprašujejo in predlagajo dejavnosti za igre. Medvrstniško sodelovanje se mi zdi izredno
uporabno in smiselno. Učenci se naučijo pomagati in sprejeti pomoč. Naučijo se potrpežljivosti in prijaznosti. Za
učenke, ki želijo postati vzgojiteljice, se mi zdi smiselno, da izkoristijo priložnost medvrstniškega sodelovanja in
spoznavajo delo z mlajšimi. Učenci 2. razreda so počasi sprejemali prisotnost starejših učenk. V pogovorih s
starejšimi učenkami so razvijali empatijo, spoznavali, kako drugi gledajo na težave in jih rešujejo. Starejše
učenke so jih najbolj navdušile z učenjem plesa.«
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Ravnateljica
V dneh po izvedbi prvih srečanj skupin, to je na začetku decembra 2013, je izvajalka o dogajanju in vsebini
pogovora na srečanjih seznanila gospo ravnateljico. S cilji projekta in z načrti, ki so jih pripravile učiteljice, je
bila ravnateljica seznanja že avgusta 2013. V novembru 2013, marcu 2014 in maju 2014 je bila seznanjena,
katere dejavnosti iz načrta so bile izvedene in kakšen je bil odziv vseh udeležencev: staršev, učiteljev in učencev.
Ravnateljica meni, da so vsebine, ki se nanašajo na izboljševanje odnosov vseh udeležencev, nujne, da bi vsak
učitelj moral delati in to zavestno razvijati in spodbujati. Pozdravila je prav vse dejavnosti in se razveselila tudi
najmanjšega obiska. Predvsem je bila navdušena nad povezovanjem med člani projekta, učitelji razredniki in
nerazredniki. Pozdravila je timsko sodelovanje in odločitev tretjega razreda, da vse učiteljice starše povabijo na
nekatere dneve dejavnosti. Zelo je bila zadovoljna, da so k projektu pristopili tudi učitelji, ki imajo s starši
pogosto konfliktne situacije. Zanimiv in pester se ji zdi vzorec učiteljev, da predmetni učitelji in razredni učitelji
tako prepleteno sodelujejo, kar sicer za veliko šolo ni običajna praksa. Ugotavlja, da so nekateri učitelji za
izvedbo dejavnosti izbrali tisto obliko dejavnosti, ki jim je blizu. Vesela je, da so se starši odzvali na vse
dejavnosti, razen na eno. Prav v oddelku, v katerem ni bilo odziva staršev, imajo trenutno zelo veliko težav v
komunikaciji med starši in nekaterimi učitelji, ki poučujejo v oddelku. Vsekakor se je treba potruditi, vztrajati in
ponujati dejavnosti, za katere so učenci zelo zagreti in navdušeni.
Ravnateljica je predlagala, da bi na pedagoškem sestanku predstavili projekt o načrtih posameznih skupin, da bi
predstavili potek dejavnosti, sodelovanje v skupinah in med skupinami, izmenjali izkušnje, predstavili rezultate.
Menila je, da bi pozitivno vzdušje, razmišljanje in sodelovanje, ki prevevajo naš tim, prenesli še na druge člane
kolektiva v zbornici. Da bi jih spodbudili k razmišljanju o lastnem delu in morda pritegnili k sodelovanju. Vse to
ugodno vpliva na celotno klimo šole.
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Priloga 9: Ocena učiteljic o vključenosti staršev, sodelovanju s starši in pogostosti
sodelovanja neformalnih oblik sodelovanja s starši.
Učiteljice so na petstopenjski lestvici označile svoje strinjanje z naslednjimi trditvami.

 Moje sodelovanje s starši je zelo dobro.
 Sodelovanje s straši se je zaradi ciljev tega projekta in dejavnosti povečalo.
 Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov zelo pogosto sodelujem s starši.
Ocenjevalna lestvica: 1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem, včasih se strinjam, včasih ne, 4 –
strinjam se, 5 – zelo se strinjam.
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Tabela 38: Ocena učiteljic o vključenosti staršev, sodelovanju s starši in pogostosti sodelovanja neformalnih oblik
sodelovanja s starši.
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Priloga 10: Samoocena učiteljic o svojem profesionalnem razvoju
Učiteljice so na petstopenjski lestvici označile svoje strinjanje z naslednjimi trditvami:









Sodelovanje med vsemi udeleženci je za moj profesionalni razvoj zelo pomembno.
Vsak dan izvajam dnevne samorefleksije.
Z refleksije vsakodnevno sodelujem z drugimi učitelji.
Delo dnevnih refleksij je zelo pomembno za moj profesionalni razvoj.
Zelo pogosto iščem nove ideje.
Nove ideje zelo pogosto vnašam v svoje delo.
Vnašanje novih idej v delo se mi zdi zelo pomembno.

Ocenjevalna lestvica: 1– nikakor se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem, včasih se strinjam, včasih ne, 4 –
strinjam se, 5 – zelo se strinjam. Rezultati so prikazani v naslednji tabeli.
Tabela 39: Samoocena učiteljic o pomenu sodelovanja z vsemi udeleženci za profesionalni razvoj, vsakodnevnem
reflektiranju in sodelovanju s kolegi za potrebe lastne refleksije, o pomenu iskanja novih idej, pogostosti iskanja novih
idej in vnašanja novih idej
Pomen sodelovanja z vsemi udeleženci za
profesionalni razvoj

Koda učiteljice (nov.)

Število(f)
učiteljic

Koda učiteljice (jan.)

Število (f)
učiteljic

5, 7, 11, 3, 9, 1615
1, 10, 18, 6, 4, 17, 2, 12

7
8

5
10, 18, 4, 7, 11, 3, 9, 16,
17, 2, 12

1
11

20, 13
14

2
1

1, 6, 20, 13, 15
14

5
1

7
5, 6, 11, 3, 13, 9, 16

1
7

5, 4, 7, 3, 17, 12

6

14,10,18, 4, 17, 15, 12

7

1, 14, 18, 16, 15, 2

6

2
1
Sodelovanje s kolegi za potrebe refleksije
5
4

1, 20, 2

3

12, 6, 20, 11, 13, 9

6

6, 16
1, 10, 18, 7, 13, 9, 2

2
7

17
1, 10, 18, 2, 12

1
5

3
2
1
Pomen izvajanja refleksij za profesionalni
razvoj
5

5, 4, 11, 3, 17, 15, 12
14, 20

7
2

5, 7, 11, 3, 16
6, 4, 20, 13, 9, 15
14

5
6
1

5, 7, 11, 3, 9, 16, 15

7

18,3,16,17,12

5

1, 10, 18, 6, 4, 17, 2, 12

8

10, 5, 7, 11, 9, 15, 2

7

14, 20, 13

3

1, 6, 4, 20, 13
14

5
1

14, 18, 5, 6, 4, 7, 1, 17,
15, 11
1, 10, 12, 3, 9, 2

10

14, 18, 7, 3, 17, 15, 11

7

6

1, 10, 5, 6, 4, 12, 9, 16, 2

9

20, 13

2

20, 13

2

5
4
3
2
1
Vsakodnevno izvajanje refleksij
5
4
3

4
3
2
1
Pomembnost vnašanja novih idej v prakso
5
4
3
2
1

Koda
učiteljice
(apr.)
2, 12
1, 10, 18, 5,
4, 11, 3, 9,
16, 17, 15
6, 7, 20, 13
14

Število
(f)
učiteljic
2
11

18, 5, 7, 16,
17, 1, 12
15, 14, 10, 6,
4, 3, 9, 2
20, 11, 13

7

17
10, 18, 11, 3,
9, 15, 2, 12
1, 6, 7, 13, 16
5, 4, 20
14

1
8

18, 3, 16, 17,
12
1, 10, 5, 11,
9,1 5, 2
6, 4, 7, 20, 13
14

14, 18, 5, 7,
3, 17, 15, 11
1, 10, 6, 4,
12, 13, 9, 16,
2
20
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8
3
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3
1
5
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5
1

8
9
1
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Pomen sodelovanja z vsemi udeleženci za
profesionalni razvoj
Pogostost iskanja novih idej
5
4
3
2
1
Pogostost vnašanja novih idej v delo
5
4

3
2
1

Koda učiteljice (nov.)

Število(f)
učiteljic

Koda učiteljice (jan.)

Število (f)
učiteljic

14, 5, 6, 4, 7, 3, 16, 17

8

14, 7, 16, 17, 11

5

1, 10, 18, 12, 13, 9, 2,
15, 11

9

12, 1, 10, 18, 5, 6, 4, 3, 13,
9, 2, 15

12

20

1

20

1

14, 10, 5, 6, 7, 16, 17
1, 18, 4, 3, 13, 9, 2, 11,
15

7
9

14, 16, 11
1, 10, 18, 5, 6, 4, 7, 12, 13,
9, 17, 2, 15

3
13

20, 12

2

20, 3

2

Koda
učiteljice
(apr.)
14, 7, 16, 17,
11
1, 10, 18, 5,
6, 4, 12, 3,
13, 9, 2, 15
20

14,16
1, 10, 18, 5,
6, 4, 7, 12,
13, 9, 17, 2,
15, 11
20, 3
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(f)
učiteljic
5
12
1

2
14

2
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Priloga 11: Samoocena učiteljic o profesionalnem napredovanju v projektu
Učiteljice so na petstopenjski lestvici označile svoje strinjanje s trditvijo:



Koliko ste v projektu v profesionalnem smislu napredovali?

Ocenjevalna lestvica: 1 – nisem napredovala, 2 – zelo malo sem napredovala, 3 – malo sem napredovala, 4 –
napredovala sem, 5 – zelo sem napredovala.

Tabela 40: Samoocena učiteljic o profesionalnem napredovanju v projektu
Ocena učiteljic o
profesionalnem
napredovanju v projektu
5 zelo sem napredovala
4 napredovala sem
3 malo sem napredovala
2 zelo malo sem napredovala
1 nisem napredovala

Anketiranje – januar
Koda učiteljice
Število učiteljic(f)

18, 5, 7, 20, 12, 3, 2, 17,
2, 16
1, 4, 11, 13, 15, 14, 6, 9

10
8

Anketiranje – april
Koda učiteljice
Število učiteljic(f)
7, 17
1, 14, 10, 18, 5, 20, 12,
3, 9, 16, 2
6, 4, 13, 15
11

2
11
4
1
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Priloga 12: Dosežena, delno dosežena in nedosežena pričakovanja učiteljic na
koncu projekta
Tabela 41: Dosežena, delno dosežena in nedosežena pričakovanja učiteljic na koncu projekta

14
3

1
1

15
1, 2
12

1
2
1

1, 12
10, 5, 9, 16

2
4

11
7

1
1

4
15

1
1

4, 3
15

2
1

ŠTEVILO
UČITELJIC (f)

6
8
1
1
6

KODA
UČITELJICE

10, 18, 5, 12, 3, 9
1, 18, 6, 4, 7, 12, 17, 2
14
14
18, 5, 20, 3, 16

ŠE NE DOSEŽENA
PRIČAKOVANJA

ŠTEVILO
UČITELJIC (f)

KODA
UČITELJICE

Več sodelovanja s kolegi
Več sodelovanja s starši
Krepitev samozavesti učencev
Večja samoiniciativnost učencev
Večja vključenost in dejavnost
učencev
Izboljšanje komunikacije s starši
Povratna informacija od učencev o
delu učitelja
Lepše vedenje učencev
Več skupinskega dela učencev
Načrtovanje dela
Delo samorefleksije
Medvrstniško sodelovanje
Urejanje dokumentacije
Prepričati kolege v zbornici, da je
vključevanje staršev dobro
Udeležba staršev
Samokritičnost vseh udeležencev

DELNO DOSEŽENA
PRIČAKOVANJA
KODA
UČITELJICE

NAPREDEK

ŠTEVILO
UČITELJIC (f)

DOSEŽENA PRIČAKOVANJA

18, 4

2

5
16
17

1
1
1

11

1
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Priloga 13: Izvajane dejavnosti v naslednjem šolskem letu (po končanem
projektu)

Tabela 42: Izvajane dejavnosti v naslednjem šolskem letu (po končanem projektu)
DEJAVNOST

Koda učiteljice

Individualna srečanja z učenci po pouku

12, 11, 15, 17, 1, 9, 10,
2
5, 12, 11, 7, 15, 4, 18,
1, 1, 9, 10, 2,
5, 12, 11, 7, 15, 4, 18,
17, 1, 9, 10, 2
1
17, 1, 2
5, 12, 11, 7, 15, 4, 18,
17, 1, 9, 10, 2
5, 12, 11, 7, 15, 4, 18,
17, 1, 9, 10, 2
13, 17, 1, 2
13, 17, 2, 12, 9, 10
15, 4
17, 12
9, 17, 1, 2

Skupaj z učenci oblikujejo skupine
Učenci sodelujejo pri izbiri tem za skupinsko delo
Samoevalvacija dela učencev, ki obiskujejo dodatno strokovno pomoč
Učenci sami urejajo razstavni pano pred učilnico in učilnico
Vsako uro vsaj ena dejavnost, ki se izvede v parih ali trojkah (v manjših skupinah)
Minute izvajanja socialnih veščin ob koncu ure kot nagrada za dobro opravljeno delo
Družabne igre (med odmori)
Dežurstvo starejših učencev, ko imajo malico mlajši učenci
Starejši učenci berejo mlajšim
Tutorstvo, starejši pomagajo mlajšim pri delu domačih nalog, igri …
Medvrstniško sodelovanje: lutkovna igrica, športne dejavnosti in igre, predstavitev teme s
področja naravoslovja
Začetne dejavnosti (lahko v krogu), ki so namenjene spodbujanju socialnih veščin,
sodelovanju, vzpostavljanju zaupanja; dejavnosti lahko izberejo in pripravijo učenci
Skupno oblikovanje pravil za delo v skupini (napisano na vidnem mestu v učilnici)
Analiza upoštevanja pravil skupinskega dela v pogovoru
Medvrstniško sodelovanje med hospitaliziranimi otroki in starši, ki pridejo na obisk na
oddelek
Medvrstniške igre s prostovoljci iz tujine
Starši na tehniškem dnevu
Starši na kulturnem dnevu
Kuhajmo skupaj s starši
Starši pripravijo lutkovno igrico za otroke
Okrasitev novoletnega drevesa skupaj s starši, aranžerske delavnice s starši
Spremstvo staršev na športnem dnevu
Športne igre s starši
Ura mikroskopiranja s starši
Skupni izleti – starši in učenci (pohod na Hom, Savske jame …)
Debatne delavnice o izboljšavah na šoli
Govorilne ure (skupaj z otrokom)
Obisk in izmenjava izvedbe delavnic z zunanjo institucijo
Obisk na domu (ogled vrta, sadovnjaka, delavnice …)
Srečanja, na katerih učenci predstavijo svoje delo
Debatni krožki za starše o izzivih vzgoje
Starši predstavijo svoje hobije ali poklice
Obiski staršev pri pouku

Število
učiteljic (f)
8
12
12
1
3
12
12
4
6
2
2
4

5, 12, 11, 7, 15, 4, 18,
17, 1, 9, 10, 2
5, 12, 11, 7, 15, 4, 18,
17, 1, 9, 10, 2
5, 12, 11, 7, 15, 4, 18,
17, 1, 9, 10, 2
8

12

17, 1, 2
17, 1, 2
17, 1, 2
12, 13
10, 9
4, 15
17, 1, 2
17, 13, 18, 9, 10
17, 1, 2
12, 11, 15, 4
2, 10, 9, 1, 17, 13, 4,
15, 11, 12
17, 1, 2

0
3
3
0
0
0
3
2
0
2
2
3
5
3
4
0
10

12
12
1

3
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Priloga 14: Vprašalnik za učitelje
Spoštovani učitelj!

Šifra: ______________________

Sem profesorica RP in študentka v doktorskem programu Edukacijske vede na Pef Koper. V doktorski disertaciji
želim raziskovati odnose med udeleženci v vzgojno-izobraževalnem procesu na vaši šoli. Prosim vas, izpolnite
vprašalnike, ki bodo osnova za nadaljnje načrtovanje dejavnosti, ki bodo prispevale k še boljšim odnosom med
učitelji, starši in učenci. Hvala za sodelovanje.
Datum: …

Janka Bergel Pogačnik, prof.

VPRAŠALNIK ZA UČITELJE
Pri vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali ne. To storite tako, da obkrožite eno od številk ob
trditvi. Številke pomenijo:
1 – sploh (nikakor) se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – sem nevtralen (včasih se strinjam, včasih pa ne), ne
vem, 4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam.
1.1.1

Moje interakcije z učenci so tople in skrbne ter odražajo spoštovanje in radost do dela z otroki.

12345

1.1.2

Moje interakcije in pričakovanja do otrok so skladni s procesi otrokovega razvoja in učenja.

12345

1.1.3.1

Spodbujam močna področja svojih učencev.

12345

1.1. 3.2

Pogosto sem v stalni interakciji s posameznimi otroki.

12345

1.1.4

V interakcijah se odzivam na emocionalne, socialne, fizične in kognitivne sposobnosti in potrebe
vsakega otroka.

1.1.5

Otrokom zagotavljam možnost izbire, realizacijo izbora ter upoštevanje njihovega izbora drugih.

1.1.6

Moj odnos z otroki razvija otrokovo iniciativnost, avtonomijo, samostojnost in sposobnost

12345
12345

vodenja.
1.2.1

12345

Spodbujam interakcije med otroki, ki spodbujajo njihov socialni razvoj, oblikovanje skupnega
razumevanja, medsebojno podporo in občutek za skupnost, kar jim pomaga dosegati učne in

12345

razvojne cilje.
1.2.2

Ponujam dejavnosti, ob katerih se otroci učijo razlikovati čustva, jih prepoznavati pri sebi in
svojih vrstnikih ter se pogovarjati o njih.

1.2.3

Podpiram uveljavljanje demokratičnih vrednot, tako da vsakega otroka spodbujam k
spoštljivemu izražanju svojega mnenja ter ga vključujem v procese odločanja.

1.2.4

12345

Pri vsakem otroku pogosto in različno spodbujam in podpiram jezikovni razvoj in

12345
12345

komunikacijske veščine.
1.3.1

Modeliram in podpiram spoštljive socialne interakcije z družinami, drugim strokovnim osebjem
ter s člani skupnosti in se vključujem vanje.

1.3.2
2.1.1

Sodelujem z drugimi strokovnimi delavci v šoli ter skupnosti, da podpiram otrokova razvoj in
učenje.
Družinske člane vabim in sprejmem v oddelek in odkrivam različne poti za participacijo vseh
družin v vzgojno-izobraževalnem procesu ter v življenju učeče se skupnosti.

2.1.2
2.1.3

Družinske člane učencev vključujem v skupno sprejemanje odločitev o otrokovem učenju in
razvoju ter socialnem življenju v oddelku.
Družinske člane učencev vključujem v sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na različna okolja, v
katerih se učijo njihovi otroci.

12345
12345
12345
12345
12345
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2.2.1

Z družinami se pogovarjam o njihovih otrocih, njihovem razvoju in učenju, o zahtevah
12345

kurikuluma (učnega načrta) in dogodkih v razredu.
2.2.2

Redno komuniciram z družinami, da bi čim bolj spoznala otrokovo družinsko okolje in tako
12345

dobila globlji vpogled v njegova močna področja, interese in potrebe.
2.2.3

Družinam zagotavljam priložnosti za medsebojno učenje in podporo.

2.2.4

Zagotavljam zaupnost podatkov o otrocih in družinah.

2.3.1

Učenje in socializacijo otrok krepim tako, da vključujem otroke v življenje skupnosti in člane
skupnosti v življenje šole.
Družinam pomagam pri pridobivanju informacij, virov in storitev, ki so potrebni za spodbujanje
učenja in razvoja otrok.
Vedenje o skupnostih in družinah otrok uporabljam kot sestavni del kurikula in njihovih učnih
izkušenj.

12345
12345
2.3.2
2.3.3

12345
12345
12345

2.3.4
3.1

Staršem in družinskim članom ponujam informacije in ideje o oblikovanju domačega
spodbudnega učnega okolja in pomagam krepiti starševske kompetence.
Z drugimi sodelujočimi v fokusni skupini sem zelo pogosto v stiku.

12345
12345

3.2

Zelo pogosto aktivno sodelujem na srečanjih fokusnih skupin.

12345

3.3

Ostali člani fokusne skupine so na srečanjih zelo aktivni.

12345

4.2
4.3

Zelo pogosto iščem nove ideje.
Nove ideje zelo pogosto vnašam v svoje delo.

12345
12345

4.5
4.8
5.1

Vsak dan delam dnevne samorefleksije.
Za potrebe refleksije vsakodnevno sodelujem z drugimi učitelji.
Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov zelo pogosto sodelujem s starši.

12345
12345
12345

4.1

Vnašanje novih idej v delo se mi zdi zelo pomembno.

12345

4.4
4.6

Sodelovanje med vsemi udeleženci je zelo pomembno za moj profesionalni razvoj.
Delo dnevnih refleksij je zelo pomembno za moj profesionalni razvoj.

12345
12345

5.2

Moje sodelovanje s starši je zelo dobro.

12345

2.1

Kakovostna interakcija s starši mi je zelo pomembna.

12345

2.2

Kakovostna interakcija z učenci mi je zelo pomembna.

12345

6.

Triada poučevanja:

123

7.

Starost:

8.

Stopnja izobrazbe:

9.

1 (osnovna)

2 (srednja)

4 (visoka)

5 (univerzitetna)

3 (višja)
6 (podiplomska)

Zadovoljstvo pri delu:
1 (nezadovoljen)
2 (redko sem zadovoljen)
3 (zadovoljen)
4 (pogosto sem zadovoljen)
5 (zelo sem zadovoljen)

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
Vir: Moj reflektivni dnevnik; ISSA pedagoška področja kakovosti; T. Vonta, M. Režek, J: Jager, P. Zgonec, U. Novak, Pedagoški inštitut,
Razvojno - raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana 2011.
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Priloga 15: Vprašalnik za starše

Spoštovani starši!

Šifra: ______________________

V sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja Jesenice v naslednjem šolskem letu pripravljamo dejavnosti, ki bodo še
izboljšale odnose med starši, učenci in učitelji. Prosimo vas, da odgovorite na vprašanja in da anketo vaš otrok
jutri vrne razredničarki. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju. Hvala za sodelovanje.
Datum:

Janka Bergel Pogačnik

VPRAŠALNIK ZA STARŠE
Pri vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali ne. To storite tako, da obkrožite eno od številk ob
trditvi. Številke pomenijo:
1 – sploh (nikakor) se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – sem nevtralen (včasih se strinjam, včasih pa ne), ne
vem, 4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam.
Učitelj v vprašalniku pomeni razrednik.
1.1.1

Učiteljevo delovanje je skrbno in prežeto s toplino, izraža naklonjenost, sprejemanje in veselje skozi delo
z otroki.

12345

1.1.2

Učiteljevo delovanje je dosledno in skladno z otrokovim razvojem.

12345

1.1.3.
1

Učitelj spodbuja močna področja vašega otroka.

12345

1.1.3.
2

Učitelj se pogosto pogovarja z vašim otrokom.

12345

1.1.4

Učitelj prisluhne potrebam in posebnostim vašega otroka.

12345

1.1.5

Učitelj zagotavlja otrokom možnost izbire, realizacijo izbora ter upoštevanje njihovega izbora drugih.

12345

1.1.6

Učiteljev odnos z otroki razvija otrokovo iniciativnost, avtonomijo, samostojnost in sposobnost vodenja.

12345

1.2.1

Učiteljeve interakcije med otroki spodbujajo njihov socialni razvoj, oblikovanje skupnega razumevanja,
medsebojno podporo in občutek za skupnost, kar jim pomaga pri doseganju učnih in razvojnih ciljev.

12345

1.2.2

Učitelj ponuja dejavnosti, ob katerih se otroci učijo razlikovati čustva, jih prepoznavati pri sebi in svojih
vrstnikih ter se pogovarjati o njih.

12345

1.2.3

Učitelj spodbuja demokratične vrednote (vsak otrok lahko izrazi svoje mnenje in sodeluje v sprejemanju
odločitev).

12345

1.2.4

Pri vsakem otroku učitelj pogosto in različno spodbuja in podpira jezikovni razvoj in komunikacijske
veščine.

12345

1.3.1

Učitelj modelira in podpira spoštljive socialne interakcije z družinami, drugim strokovnim osebjem ter s
člani skupnosti in se vključuje vanje.

12345

1.3.2

Učitelj sodeluje z drugimi strokovnjaki v šoli in skupnosti v podpiranju/spodbujanju razvoja in učenja
otrok.

12345

2.1.1

Učitelj povabi družinske člane v učilnico in za vse družine poišče način, kako sodelovati v
izobraževalnem procesu in življenju učeče se skupnosti.

12345

2.1.2

Učitelj vključuje v skupno sprejemanje odločitev o otrokovem učenju in razvoju ter socialnem življenju
v oddelku ostale družinske člane.

12345
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2.1.3

Učitelj vključuje družinske člane v sprejemanje odločitev, ki se nanašajo na različna okolja, v katerih se
učijo otroci.

12345

2.2.1

Učitelj komunicira z družinami o njihovih otrocih, njihovem razvoju in učenju, o zahtevah kurikuluma
(učnega načrta) in o dogodkih v razredu.

12345

2.2.2

Učitelj se pogovarja z družinami, da se seznani z otrokovim družinskim ozadjem (okoljem), da pridobi
vpogled v otrokove sposobnosti, zanimanja in potrebe.

12345

2.2.3

Učitelj zagotavlja družinam priložnosti za medsebojno učenje in podporo.

12345

2.2.4

Učitelj zagotavlja zaupnost podatkov o otrocih in družinah.

12345

2.3.1

Učitelj učenje in socializacijo otrok krepi tako, da vključuje otroke v življenje skupnosti in člane
skupnosti v življenje šole.

12345

2.3.2

Učitelj pomaga družinam pri pridobivanju informacij, virov in storitev, ki so potrebni za spodbujanje
učenja in razvoja otrok.

12345

2.3.3

Učitelj vedenje o skupnostih in družinah otrok uporablja kot sestavni del kurikula in njihovih učnih
izkušenj.

12345

2.3.4

Učitelj ponuja staršem in družinskim članom informacije in ideje o oblikovanju domačega spodbudnega
učnega okolja in pomaga krepiti starševske kompetence.

12345

12.

Spol: m ž

13.

Starost:

14.

Stopnja izobrazbe:

15.

Zadovoljstvo s šolo, ki jo obiskuje vaš otrok:
1 (nezadovoljen)
2 (redko sem zadovoljen)
3 (zadovoljen)
4 (pogosto sem zadovoljen)
5 (zelo sem zadovoljen)

1 (osnovna)
4 (visoka)

2 (srednja)
3 (višja)
5 (univerzitetna)
6 (podiplomska)

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Vir: Moj reflektivni dnevnik; ISSA pedagoška področja kakovosti; T. Vonta, M. Režek, J: Jager, P. Zgonec, U. Novak, Pedagoški inštitut,
Razvojno - raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana 2011.
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Priloga 16: Vprašalnik za učence
Spoštovani učenec/učenka!

Šifra: ______________________

V sodelovanju z OŠ Toneta Čufarja Jesenice v naslednjem šolskem letu pripravljamo dejavnosti, ki bodo še
izboljšale odnose med starši, učenci in učitelji. . Prosimo te, da odgovoriš na vprašanja.
Hvala za sodelovanje.
Datum: …

Janka Bergel Pogačnik

VPRAŠALNIK ZA UČENCE
Pri vsaki trditvi označi, v kolikšni meri se z njo strinjaš ali ne. To storiš tako, da obkrožiš eno od številk ob
trditvi. Številke pomenijo:
1 – sploh (nikakor) se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – sem nevtralen (včasih se strinjam, včasih pa ne), ne
vem, 4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam.
Učitelj v vprašalniku pomeni razrednik.
1.1.1

Učiteljevo delovanje je skrbno in prežeto s toplino, izraža naklonjenost, sprejemanje in veselje skozi delo
z otroki.

12345

1.1.2

Učiteljevo delovanje je dosledno in skladno s tvojim razvojem.

12345

1.1.3.1

Učitelj pri tebi spodbuja tisto, v čemer si res dober.

12345

1.1.3.2

Učitelj se s teboj pogosto pogovarja.

12345

1.1.4

Učitelj prisluhne tvojim potrebam in tvojim posebnostim.

12345

1.1.5

Učitelj ti da priložnost, da izraziš predloge, o katerih se v oddelku pogovorite, in tvoje predloge tudi
sprejmejo.

12345

1.1.6.1

Učitelj te spodbuja, da prevzameš vlogo vodje pri skupinskem delu.

12345

1.2.1.1

Učitelj spodbuja enakost med učenci.

12345

1.2.1.2

Učitelj spodbuja medsebojno razumevanje med učenci.

12345

1.2.1.3

Učitelj spodbuja sodelovanje, medsebojno pomoč in občutek pripadnosti skupini.

12345

1.2.2

Učitelj ponuja dejavnosti, ob katerih se učenci učite razlikovati čustva, jih prepoznavati pri sebi in svojih
vrstnikih ter se pogovarjati o njih.

12345

1.2.3

Učitelj spodbuja demokratične vrednote (vsak otrok lahko izrazi svoje mnenje in sodeluje v sprejemanju
odločitev).

12345

1.2.4

Učitelj spodbuja tvoje sodelovanje pri pogovorih.

12345

1.3. 1

Učitelj govori s tvojimi starši, z učitelji in drugimi odraslimi v spoštljivem tonu.

12345

1.3.2

Učitelj sodeluje z drugimi učitelji in strokovnjaki na šoli.

12345

2.1.1

Učitelj sodeluje s tvojo družino in jo povabi v učilnico, da sodeluje pri pouku.

12345

2.1.2

Starši sodelujejo pri odločanju o dogajanju v razredu.

12345

2.1.3

Učitelj staršem po pravici pove o tvojem delu in o dogodkih v vašem razredu.

12345

2.2.1

Učitelj se pogovarja z družinami o šolskem delu učencev.

12345

2.2.2

Učitelj govori s starši o vašem življenju doma.

12345
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2.2.3

Učitelj spodbuja/predstavi priložnosti za družine, da se druga od druge lahko učijo in se pri tem tudi
podpirajo.

12345

2.2.4

Učitelj vse podatke o družinah in otrocih obravnava kot zaupne.

12345

2.3.1

Učitelj učenje učencev krepi tako, da vključuje otroke v življenje izven šole in člane skupnosti v
življenje šole.

12345

2.3.2

Učitelj pomaga in svetuje družini, ki potrebuje pomoč.

12345

2.3.3

Učitelj pri svojem delu vključi znanja in spretnosti, ki jih ima tvoja družina.

12345

2.3.4

Učitelj staršem svetuje, kakšno naj bo tvoje domače učno okolje.

12345

10.

Obkroži spol m ž

11.

Napiši, koliko si star/-a

Zahvaljujemo se ti za sodelovanje.
Vir: Moj reflektivni dnevnik; ISSA pedagoška področja kakovosti; T. Vonta, M. Režek, J: Jager, P. Zgonec, U. Novak,
Pedagoški inštitut, Razvojno - raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom, Ljubljana 2011.
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Priloga 17: Vprašalnik za spremljanje procesa spreminjanja interakcij med
udeleženci vzgojno-izobraževanega procesa
VPRAŠALNIK ZA SPREMLJANJE PROCESA SPREMINJANJA INTERAKCIJ MED UDELEŽENCI
VZGOJNO-IZOBRAŽEVANEGA PROCESA
Prosimo vas, da razmislite in odgovorite na vprašanja, ki se nanašajo na projekt, ki ga izvajamo v letošnjem
šolskem letu. Vaši odgovori nam bodo v pomoč pri analizi procesa.
ŠIFRA (Prosimo, vpišite šifro, ki jo boste uporabljali na vseh drugih dokumentih v
projektu)…………………………………………………………………………….
1. Zakaj ste se odločili za sodelovanje v projektu?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kaj vam je najbolj všeč v tem projektu?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Kaj bi v tem projektu spremenili?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4.

Kaj mislite, da boste s sodelovanjem v tem projektu pridobili? Prosimo, označite.












Povečanje sodelovanja s kolegi.
Povečanje sodelovanja in poglobitev zaupanja s starši.
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Zagotavljanje smiselnega učenja.
Zagotavljanje večje dejavnosti otrok.
Spremljanje napredka otrok.
Vključevanje staršev.
Uvidenje, kakšnega nadaljnjega izobraževanja si želim in na katerih področjih.
Pogosteje izvajanje refleksije lastnega dela.
Drugo

5.

Koliko ste v projektu v profesionalnem smislu napredovali? Ocenite na lestvici od 1 do 5.

1
2
3
4
5

Nisem napredoval.
Zelo malo sem napredoval.
Malo sem napredoval.
Napredoval sem.
Zelo sem napredoval.
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6.

Katera vaša pričakovanja v projektu so izpolnjena, delno dosežena in še nedosežena?

DOSEŽENA PRIČAKOVANJA

DELNO DOSEŽENA
PRIČAKOVANJA

ŠE NEDOSEŽENA
PRIČAKOVANJA

7. Katere dejavnosti ste vključili v svoje delo zaradi izvajanja tega projekta?
8. S kom ste se začeli bolj povezovati zaradi izvajanja projekta?
9. Pri vsaki trditvi označite, v kolikšni meri se z njo strinjate ali ne:
1 – sploh (nikakor) se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – sem nevtralen (včasih se strinjam, včasih pa ne), ne
vem, 4 – strinjam se, 5 – zelo se strinjam.
3.1
3.2
3.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
4.2
4.3
4.5
4.8
4.1
4.4
4.6
5.2
5.1

Z drugimi sodelujočimi v skupini sem zelo pogosto v stiku.
Zelo pogosto aktivno sodelujem na srečanjih skupin.
Drugi člani skupine so na srečanjih zelo aktivni.
Kakovostna interakcija s starši se mi zdi zelo pomembna.
Kakovostna interakcija z učenci se mi zdi zelo pomembna.
Sodelovanje s starši se je zaradi ciljev tega projekta in dejavnosti povečalo.
AktivnostDejavnost učencev se je zaradi ciljev in dejavnosti tega projekta povečala.
Zaradi ciljev tega projekta in izvajanja dejavnosti iz načrta je vključenost učencev pri pouku večja.
Zaradi ciljev tega projekta in izvajanja dejavnosti iz načrta je timsko sodelovanje učencev pri pouku
večje.
Zelo pogosto iščem nove ideje.
Nove ideje zelo pogosto vnašam v svoje delo.
Vsak dan opravljam dnevne samorefleksije.
Z namenom refleksije vsakodnevno sodelujem z drugimi učitelji.
Vnašanje novih idej v delo se mi zdi zelo pomembno.
Sodelovanje med vsemi udeleženci je zelo pomembno za moj profesionalni razvoj.
Izvajanje dnevnih refleksij je zelo pomembno za moj profesionalni razvoj.
Moje sodelovanje s starši je zelo dobro.
Poleg govorilnih ur in roditeljskih sestankov zelo pogosto sodelujem s starši.
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Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.
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