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IZVLEČEK 

Šola je v času intenzivne globalizacije postavljena pred številne izzive. Vse več pozornosti se 

posveča zadovoljstvu ciljnih javnosti šole (učiteljev, učencev, staršev). Uporabniki šole njeno 

kakovost ocenjujejo na podlagi osebnosti in strokovnosti učiteljev. Zanimajo nas razlike med 

pomembnostjo in dejanskim stanjem, v povezavi z osebnostjo učitelja, njegovo strokovnostjo, 

osebnimi vrednotami, medosebnimi odnosi in delovnimi razmerami na osnovnih šolah v Mestni 

občini Ljubljana. Magistrsko delo v teoretičnem delu predstavlja nekatere zakonske podlage za 

delovanje slovenskega osnovnošolskega izobraževanja, lik učitelja z vidika osebnosti in 

strokovnosti, vrednote učiteljev, medosebne odnose in delovne razmere na osnovnih šolah. Na 

podlagi teorij in izsledkov že opravljenih raziskav skuša opredeliti tudi pojem kakovosti šole in 

zadovoljstva uporabnikov. V teoretičnem delu z uporabo metode deskripcije in kompilacije 

analizira vsebine relevantne tuje ter domače strokovne literature in drugih virov s področja 

osnovnošolskega sistema v Sloveniji (zakonodaja, razvoj, cilji, trajanje, skrb za kakovost) in 

vloge učitelja (lastnosti, vrednote, vloga, kompetence, medosebni odnosi) pri tem.  

V empiričnem delu je predstavljena izvedena kvantitativna raziskava ‒ evalvacija lika učitelja, 

osebnih vrednot učiteljev, medosebnih odnosov in delovnih razmer z vidika učiteljev na 

osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana. V empiričnem delu raziskave smo uporabili 

kvantitativno metodo raziskovanja. V raziskavo smo vključili učitelje (priložnostni vzorec), ki 

poučujejo v 48 javnih in 3 zasebnih osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana. 

Z raziskavo smo ugotovili, da obstajajo pomembne razlike med oceno pomembnosti in oceno 

dejanskega stanja posameznega kazalnika kakovosti in zadovoljstva, kot so osebnost učitelja, 

njegova strokovnost, osebne vrednote, medosebni odnosi in delovne razmere na osnovnih 

šolah. Rezultati kažejo, da so pričakovanja učiteljev v zvezi s svojo vlogo v šoli, odnosi v šoli 

in s pogoji, ki jih imajo za delo, bistveno večja, kot jim je v tem trenutku omogočeno oziroma 

dano. 

Ugotovitve raziskave bodo ravnateljem osnovnih šol lahko v pomoč, saj si bodo z njimi 

pomagali pri načrtovanju, organiziranju, vodenju in nadzoru v osnovni šoli, na osnovi raziskave 

pa smo zasnovali tudi nekatere predloge za izboljšave. 

 

KLJUČNE BESEDE: kakovost, lik učitelja, osebne vrednote, medosebni odnosi, delovne 

razmere, stalno strokovno izpopolnjevanje. 

 

 

  



 

 
 

ABSTRACT 

During intensive globalization school has been facing number of challenges. More and more 

attention has been paid to the satisfaction of the target publics of school (teachers, students, 

parents). School users assess the quality of a particular school on the basis of personality and 

professionalism of teachers. We are interested in the difference between importance and the 

actual situation in connection to the personality of a teacher, teacher's professionalism, personal 

values, interpersonal relations and working conditions in primary schools in the City 

Municipality of Ljubljana. 

The theoretical part of the master's thesis Teacher's Image and Primary School Quality presents 

some legal basis for the operation of primary schools in Slovenia, the figure of a teacher in 

terms of personality and professionalism, teachers' values, interpersonal relations and working 

conditions in primary schools. Based on theories and findings of already conducted researches 

the theoretical part aims to define the concept of school quality and satisfaction of users. By 

using the method of description and compilation it analyzes the content of relevant domestic 

and foreign professional literature and other sources in the area of primary school system in 

Slovenia (legislation, development, objectives, duration, concern for quality) and the role of a 

teacher (characteristic, values, role, competence, interpersonal relations) in it. 

In the empirical part the quantitative survey is presented – the evaluation of a teacher figure, 

teachers' personal values, interpersonal relationships and working conditions from the 

perspective of teachers in primary schools in the Municipality of Ljubljana. In this part the 

quantitative method of research was used. The study includes teachers from 48 public and 3 

private primary schools in the City Municipality of Ljubljana. 

Research has shown that there are significant differences between the assessment of relevance 

and assessment of the actual condition of the individual indicator of quality and satisfaction, 

such as teacher’s personality, professionalism, personal values, interpersonal relations and 

working conditions in elementary schools. The results show that teachers' expectations in regard 

to their role in school, relations and working conditions are significantly higher than the current 

situation allows or enables them. 

The findings will help principals of primary schools to plan, organize, manage and supervise. 

Based on the theoretical and empirical findings of the research suggestions for improvements 

have been conceptualised. 

 

KEY WORDS: quality, teacher's figure, personal values, interpersonal relations, working 

conditions, continuing professional development. 
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1 UVOD 

V večini članic Evropske unije se vzgoja, izobraževanje in usposabljanje od začetka 

devetdesetih let znova uvrščajo v sam vrh prednostnih političnih nalog. Izobraževalna politika 

postaja čedalje pomembnejša sestavina gospodarske in socialne politike (Zelena knjiga o 

izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). Okoliščine, ki spremljajo učiteljevo vlogo in jo s tem 

otežujejo, so (Javornik Krečič, 2006): 

 uvajanje tržnih mehanizmov, naraščanje tekmovalnosti med učenci, učitelji, šolami in tudi 

nacionalnimi šolskimi sistemi;  

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

individualne razlike v slogih učenja; 

 učenci z različnimi potrebami, učenci različnih narodnosti, nižja učna motivacija učencev. 

Od učitelja se pričakuje, da zna širok izbor različnih učnih vsebin, metod in oblik prilagoditi 

učnim ciljem, učencem ter zna ustvarjati učno okolje, ki bo omogočilo aktivno učenje (Javornik 

Krečič, 2006). 

Učitelji se vsakodnevno srečujejo z zahtevami in pričakovanji delodajalca, staršev in učencev. 

Zavedajo se, da so neposredni predstavniki vzgojno-izobraževalnega sistema. Na podlagi 

njihove osebnosti in strokovnosti uporabniki šole ter javnost ocenjujejo kakovost šole. Nas pa 

zanima, kateri dejavniki vplivajo na učiteljevo profesionalno identiteto in kako je urejeno ter 

spremljano stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. 

Država z zakonskimi predpisi ureja področje vzgoje in izobraževanja, nenehno pa tudi išče ter 

oblikuje sistemske rešitve za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti šole. V zvezi s poklicem 

učitelja je predpisano, kdo lahko postane učitelj, kako poteka njihovo izobraževanje, 

profesionalno napredovanje, razvoj kariere. Ponujene so možnosti za izpopolnjevanja in nova 

izobraževanja. 

Trnavčevič, J. Vogrinc, Snoj, Logaj, R. Vogrinc in Kodrič so v raziskavi (2008) zajeli tri ciljne 

skupine uporabnikov vzgojno-izobraževalnega sistema: učitelje, učence in starše. Izdelali so 

nabor 171 kazalnikov zadovoljstva staršev, učencev in učiteljev s šolo. Kot kazalnike so 

opredelili vsebine, način in dejavnosti šole ter jih razvrstili v 7 kategorij in 11 podkategorij. 

Kazalniki zadovoljstva udeležencev s šolo so znanje in vzgoja, lik učitelja, odnosi v šoli, 

ocenjevanje, sodelovanje šole s starši in okoljem, delovne razmere in vrednote. Šola jih lahko 

uporabi pri samoevalvaciji, katere cilj je kakovostnejši in učinkovitejši vzgojno-izobraževalni 

proces. 

Kazalnik lik učitelja so razdelili v podkategoriji osebnost in strokovnost. Rezultati raziskave 

kažejo visoka pričakovanja do učiteljeve osebnosti. Učitelj naj bi bil značajsko visoko 

nadpovprečna oseba. Učitelj torej ni definiran le kot prenašalec znanja, ampak tudi kot 

sooblikovalec osebnosti mladega človeka. Pričakovanja uporabnikov šole na področju 

učiteljeve strokovnosti vključujejo vzgojno in izobraževalno komponento. 
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Kategorija odnosi v šoli zajema vodenje in medosebne odnose. Ključno vlogo pri dejavniku 

vodenja šole ima ravnatelj, raziskava pa se je usmerila na relacijo ravnatelj – zaposleni. 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da se v povezavi z vodenjem pričakuje vzpostavitev 

odnosov, ki zagotavljajo sodelovanje in neogroženost posameznika, orientiranost k skupnim 

ciljem ter priznavanje dosežkov posameznika in skupine. Medosebni odnosi v šolskem prostoru 

se oblikujejo na različnih relacijah. 

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega pregleda domače in tuje strokovne 

literature s področja osnovnošolskega sistema v Sloveniji (zakonodaja, razvoj, cilji, trajanje, 

skrb za kakovost, plačni sistem) in vloge učitelja (lastnosti, vrednote, vloga, kompetence, 

medosebni odnosi) izvesti raziskavo ‒ evalvacijo lika učitelja, njegovih osebnih vrednot, 

medosebnih odnosov in delovnih razmer na osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana ter podati 

predloge za izboljšanje. 

Raziskovalni problem, ki smo ga želeli raziskati, je bil: Ali po mnenju učiteljev obstajajo 

razlike med pomembnostjo posameznega kazalnika kakovosti, kot so učiteljeva osebnost, 

njegova strokovnost, njegove osebne vrednote, medosebni odnosi in delovne razmere na 

osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana, in dejanskim stanjem? 

V raziskavo so bili vključeni vsi učitelji (priložnostni vzorec), ki poučujejo v 48 javnih in 3 

zasebnih osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana. Za zbiranje podatkov in informacij smo 

uporabili vprašalnik (e-oblika) zaprtega tipa. 

Podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS 22.0. Uporabili smo osnovno 

statistično analizo (frekvence, odstotek frekvence, aritmetična sredina, standardni odklon), pri 

ordinalnih spremenljivkah smo izvedli tudi t-test in analizo variance – ANOVO. Izide smo 

ustrezno interpretirali, preverili hipoteze in oblikovali ustrezne zaključke. 

Prispevek k znanosti je izvedba raziskave o evalvaciji lika učitelja, njegovih osebnih vrednot, 

medosebnih odnosov in delovnih razmer na osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana, ki v 

Sloveniji še ni bila izvedena, ter ugotovitve, izvedene na osnovi teh rezultatov. Ugotovitve 

raziskave bodo v pomoč ravnateljem osnovnih šol, saj si bodo z njimi pomagali pri načrtovanju, 

organiziranju, vodenju in nadzoru dela v osnovnih šolah. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

V šoli je učitelj osrednja figura, saj neposredno uresničuje vzgojno-izobraževalne naloge. 

Učitelj se vsakodnevno in neposredno srečuje z učenci, jim podaja znanje, hkrati pa zavedno 

ali nezavedno vpliva na oblikovanje njihovih osebnosti. Učitelj je vedno v primežu dveh strani, 

in sicer strokovnih spoznanj na eni strani in potreb učencev na drugi. Pri svojem delu z učenci 

mora v ospredje postavljati stroko, saj je od tega neposredno odvisna kakovost šole. 

Resman (1991) piše o različnih vlogah učitelja v šoli, pri čemer opredeljuje tri vloge učitelja, 

in sicer: učitelj kot uslužbenc, učitelj kot strokovnjak ter učitelj kot oseba in osebnost. Učitelj 

v vlogi uslužbenca je podrejen oblasti, ki zahteva, da izpolnjuje, kar je predpisano. Pri tem se 

od njega zahteva, da dosega določen standard, ker je to pogoj, da lahko šola deluje kot 

institucija. Učitelj kot strokovnjak deluje pedagoško, psihološko, didaktično in metodično. V 

tej vlogi mora temeljito poznati vsebino predmetov, ki jih poučuje, poleg tega pa mora biti 

sposoben prilagoditi ravnanja trenutnim neponovljivim razrednim oziroma šolskim situacijam. 

Učitelj je avtonomen pri izbiri oblik, metod in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela. 

Avtonomija mu omogoča tudi sodelovanje pri načrtovanju vsebin pouka, z večanjem 

avtonomije pa se povečuje tudi njegova odgovornost. Učitelj kot oseba in osebnost mora 

skrbeti, da ni le oseba, ki dela za druge, za učence, temveč mora poskrbeti tudi zase. Resman 

(1990) spomni, da se mora učitelj v šoli tudi samorealizirati, razviti svojo individualnost, 

strokovni profil in karakter. Tri vloge učitelja v šoli morajo biti med sabo čim bolj usklajene in 

uravnotežene.  

 

Družba izkazuje močno željo po nadzorovanju izobraževanja otrok, zato je šole ustvarila z 

namenom podajanja kulturne in vrednostne dediščine predhodnih rodov. Skozi izobraževalni 

sistem poskuša pri otroku zagotoviti veščine, poglede in znanja, ki so potrebni za to, da je nekdo 

»ustrezen« državljan. Hkrati skuša otroke pripraviti za odgovorno delovanje pri delu in 

družbenih vlogah. Šole so družbeni zavodi, financirani in regulirani za izpolnjevanje 

družbenega namena (Hozjan, 2005). 

 

Družba izkazuje svoje vrednote, standarde vedenja in poglede, ki naj bi jih šola prenesla na 

otroke. Ti standardi so se ustvarjali skozi dolgo časovno obdobje in predstavljajo našo sedanjo 

kulturo. Učiteljem je s strani družbe zaupano, da bodo pravilno usmerjali svoje delo za razvoj 

mladine v produktivne, pozitivne in sodelujoče državljane. Učitelji, ki bi želeli izrabljati svoj 

položaj v smeri uničenja teh vrednot, hitro izgubijo zaupanje družbe. V takih primerih si mora 

družba oziroma država zagotoviti pravico do omejitve ali odstavitve učiteljev, ki želijo škoditi 

družbenim interesom (Hozjan, 2005). 

Učenci predstavljajo zelo vodljivo skupino ljudi. To še posebej velja za učence nižjih razredov. 

Učitelji se morajo zavedati, da imajo izjemno moč pri oblikovanju idej in vedenja mladih ljudi. 

Prav tako so odgovorni za to, da je kultura skupnosti pravilno prenesena na mlajše rodove. 

Učiteljem je podeljena avtoriteta iz tradicionalne predpostavke, da delujejo kot posredniki 

skupnosti oziroma družbe (Hozjan, 2005). 
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Šola kot institucija in vsi, ki so na kakršenkoli način vključeni vanjo, morajo pri svojem 

delovanju upoštevati vrsto pravil ter predpisov. Položaj učiteljev in njihovih nalog v sistemu so 

določeni na podlagi ciljev vzgoje, vrste šole in sistema upravljanja s šolo. Naloge predstavljajo 

standard, ki ga morajo šole in učitelji upoštevati, hkrati pa omogočajo, da šolski sistem ne zaide 

v anarhijo. Šolska uprava ugotavlja skladnost dela učiteljev z določenimi predpisi. Ob 

morebitnih odmikih jih mora usmeriti v želeno oziroma predpisano smer. Hozjan opozori, da iz 

tega lahko sklepamo, da upravni državni aparat v takih primerih potrebuje bistveno boljše 

poznavalce zakonov kot pa pedagoške strokovnjake (Hozjan, 2005). 

Izobraževalni sistem, ki izhaja iz zgoraj predstavljenih predpostavk, običajno izhaja iz filozofije 

enakosti vzgoje in izobraževanja. To pomeni, da je za izenačevanje učencev v znanju in 

sposobnostih treba vsem učiteljem iste vrste šol zagotoviti pogoje za izvedbo enakih metod, 

oblik, nalog in ciljev učnega dela. To je mogoče izvesti le s pomočjo natančno predpisanega 

nacionalnega kurikula. Tako interpretiran kurikul lahko pojmujemo kot »socialni imperativ«, 

ki zagovarja stališče, da naj bi to, kar se poučuje v šolah, odražalo potrebe družbe v celoti. 

Pojavlja se kot uporaben instrument, ki naj bi zadovoljeval družbene zahteve. V ekstremni 

obliki dopušča dokaj malo možnosti za razmišljanje in odstopanje od doktrine, ki jo narekuje 

politična oblast države. Ta sistem skuša učitelja v odnosu do učencev držati na distanci. Pristaši 

tega sistema menijo, da bi pretirana orientiranost na otroka pomenila odmik od socialne 

orientiranosti. V tej smeri se torej preprečuje možnost individualnosti šole in učiteljev. Tako se 

učitelju, ki nima možnosti odločanja o lastnem delu, odvzame velik del odgovornosti, ki pa je 

prenesena na višjo stopnico v tovrstni hierarhiji, predvsem na »kreatorje« kurikula. Rezultati 

njihovega dela pogojujejo uniformiranost (Hozjan, 2005).  

Tak sistem učitelju za svoje delo ne odvzema odgovornosti. Njegova odgovornost se kaže skozi 

zahtevo po uresničevanju tistega, kar je zapisano v različnih zakonih in predpisih. Ravnatelj je 

prvi v hierarhiji, ki mu je učitelj neposredno odgovoren. Hkrati predstavlja osebo, na katero se 

učitelj v primeru nerazumevanja predpisov najprej obrne. Učitelju v takem sistemu ni 

popolnoma odvzeta pravica oziroma pristojnost odločanja. Odvzeto pa mu je mnogo 

manevrskega prostora na področjih, kjer bi bila avtonomija učitelja samoumevna. Nezaželeno 

je, da bi učitelj sam iskal inovacije in eksperimentiral. Učitelju se utemeljeno prikazuje mnenje, 

da je zaupanje s strani oblasti omejeno na najnižjo možno raven. Z upravnega in 

administrativnega vidika je mnogo enostavneje in zanesljiveje, če učitelj naloge uresničuje v 

klasičnih, standardnih ter za izvedbo najenostavnejših okvirih dela (Resman, 1991, po 

Janžekovič, 2007).  

Nacionalni kurikul in vsi predpisi, povezani z izobraževanjem, se lahko obravnavajo le kot 

okvir, v katerega je treba vnesti še veliko podrobnosti. V takem primeru imajo učitelji kljub 

povečani centralni kontroli precejšnjo mero svobode, da razvijajo vsebino kurikula in izberejo 

ustrezen način poučevanja. V takem primeru je treba vzpostaviti ravnotežje med avtonomijo in 

potrebo po doseganju uspehov, ki jih je mogoče meriti z določenimi standardnimi nalogami. 

Za uspešno delo v pogojih povečane avtonomije učitelj potrebuje nekaj več kot samo znanje. 

Temu danes rečemo kompetence. Key competences (2002) navajajo Perrenoudovo pojmovanje 

pridobivanja kompetenc kot usposabljanje posameznikov za mobilizacijo, uporabo in 
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integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih ter nepredvidljivih situacijah. 

Predlaga definicijo, da kompetentnost pomeni sposobnost učinkovitega delovanja v številnih 

situacijah. To delovanje temelji na pridobljenem znanju, vendar z njim ni omejeno. 

Znanje učitelj pridobiva skozi svoj profesionalni razvoj, ki poteka kot vseživljenjski proces. 

Profesionalni razvoj učitelja poteka na več ravneh, ki se med seboj prepletajo. Te ravni običajno 

predstavljajo nova znanja za posamezni predmet in kako ga poučevati; razvijanje pedagoških 

in metakognitivnih spretnosti, povezanih z raziskovanjem in samoevalvacijo; spreminjanje 

osebnosti s spreminjanjem interakcije z učenci; spreminjanje prepričanj, pojmovanj in vrednot, 

povezanih s poučevanjem in učenjem. 

Učitelj pri svojem delu kljub veliki avtonomiji, vrhunskemu znanju in nadpovprečnim 

kompetencam ne more vedno delovati tako, kot bi si sam želel, saj na njegovo delo vplivajo 

številni dejavniki, ki jih lahko delimo na zunajšolske ter šolske vplive. Njegovo delovanje v 

šoli poleg njegovih strokovnih, pedagoških in didaktičnih nazorov in vizij usmerjajo tudi 

učenci, starši, sodelavci, vodstvo šole in zunajšolski organi, ki zastopajo širšo skupnost. 

Družbena skupnost je namreč tista, ki s svojimi interesi in zahtevami do šole bistveno pogojuje 

tudi položaj učitelja (Strmčnik, 2001). 

Družba si želi predvsem učinkovite in uspešne, kakovostne šole. Kakovost šole je odvisna od 

številnih dejavnikov, predvsem pa od učiteljev, ki v največji meri oblikujejo šolsko dejavnost. 

Njihovo razumevanje svoje vloge v šoli pogojuje njihovo ravnanje, ki v javnosti oblikuje lik 

učitelja. Obstajajo trije pomembni elementi učitelja: profesionalni profil, potrebna znanja ter 

vrednote, iz katerih se vsakodnevno oblikuje najpomembnejša šolska storitev – pouk. Bistvo 

poučevanja je kreacija, saj učitelj »oblikuje« znanje v spreminjajočih se pogojih. Učiteljeva 

storitev v razredu je enkratna in v popolnoma enaki obliki neponovljiva, saj se pogoji, v katerih 

nastaja, neprestano spreminjajo (Lausegger in Škrabanja, 2007). 

Na podlagi vseh teh značilnosti učitelji gradijo sodobni »lik učitelja«, ki temelji na spodbujanju 

in usmerjanju dejavnosti, sodelovanju učencev, njihovi samostojnosti, spodbujanju notranje 

motivacije in sodelovanju. Pri tem sta še vedno najpomembnejši dve vlogi, ki jih skozi 

poučevanje izvaja učitelj: izobraževanje in vzgoja, za kateri pa učitelj potrebuje veliko znanja 

in osebne integritete. 

 

2.1 ZAKONSKE PODLAGE ZA DELO UČITELJA V OSNOVNI ŠOLI 

Delo v osnovni šoli in s tem delovanje učiteljev je opredeljeno v različnih aktih, ki stremijo k 

temu, da vsakomur zagotavljajo enakovredne pogoje do ustrezne izobrazbe. Seveda pa 

poskušajo vzpostaviti tudi ustrezne pogoje šolam in učiteljem za doseganje teh ciljev. V 

obdobju zadnjih dvajsetih let so se na tem področju dogajale številne spremembe. Te so zajete 

v osnovni zakonodaji, ki jo predstavljata Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006) in Zakon 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007), poleg teh dveh 

zakonov pa tudi Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011. 
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V Zakonu o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/2006) so opredeljeni namen in cilji osnovnošolskega 

izobraževanja: 

 V 1. členu določa osnovnošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne 

šole ali pa se izvaja kot izobraževanje na domu. 

 V 2. členu določa cilje osnovnošolskega izobraževanja, ki so: 

 zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu; 

 spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja 

posameznika; 

 razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v 

slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v 

italijanskem oziroma madžarskem jeziku; 

 spodbujanje zavesti o integriteti posameznika; 

 razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter vedenja o zgodovini 

Slovenije in njeni kulturi; 

 vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije; 

 vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in s tem razvijanje sposobnosti za 

življenje v demokratični družbi; 

 doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in pridobivanje znanj za 

nadaljevanje šolanja; 

 pridobivanje splošnih in uporabnih znanj, ki omogočajo samostojno, učinkovito in 

ustvarjalno soočanje z družbenim in naravnim okoljem in razvijanje kritične moči 

razsojanja; 

 razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije; 

 seznanjanje z drugimi kulturami in učenje tujih jezikov; 

 omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvoja; 

 razvijanje nadarjenosti in usposabljanje za doživljanje umetniških del in umetniško 

izražanje; 

 oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do 

naravnega okolja. 

 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007) ureja 

pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na 

področjih: 
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 predšolske vzgoje; 

 osnovnošolskega izobraževanja; 

 vzgoje in izobraževanja otrok, mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s 

posebnimi potrebami; 

 osnovnega glasbenega izobraževanja; 

 nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja; 

 srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja; 

 srednjega splošnega izobraževanja; 

 višjega strokovnega izobraževanja; 

 vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in v dijaških domovih; 

 izobraževanja odraslih. 

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011, str. 13–15) predstavlja 

strokovno podlago za zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja. V njej so opredeljena 

splošna načela vzgoje in izobraževanja: 

 Temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji izhajajo iz skupne 

evropske dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki jih združujejo 

človekove pravice in njim pripadajoče dolžnosti ter načela pluralne demokracije, 

strpnosti, solidarnosti in pravne države. 

 Oblikovanje samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se 

opira na kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti, je temeljni 

cilj vzgoje in izobraževanja. Vzgoja in izobraževanje v javni šoli in vrtcu morata 

zato slediti načelom objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti. Avtonomija vključuje 

strokovno avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju ter avtonomijo institucij vzgojno-izobraževalnega sistema. 

 Pravičnost v izobraževanju, ki je bistven element družbene pravičnosti, je tesno 

povezana z enakostjo. Zato pravičnost v izobraževanju pogosto razumemo kot 

enakost izobraževalnih možnosti, ki je nujni pogoj za to, da imajo v sodobnih 

družbah, temelječih na liberalnih in demokratičnih načelih, vsi njihovi državljani 

enake možnosti za uspeh v življenju. 

 Vsak – otroci, mladostniki in odrasli – ima pravico do kakovostne vzgoje in 

izobraževanja. To je eno pomembnih načel vzgojno-izobraževalnega sistema, ki 

vzgaja avtonomne in razsodne posameznike. V sodobnih pluralnih družbah, kjer 

obstoji več različnih svetovnih nazorov in vrednostnih sistemov javnega šolstva, ki 

mora biti dostopno vsem, ni mogoče graditi na tem ali onem partikularnem 

vrednostnem sistemu, temveč le na temelju vrednot, ki so skorajda splošno sprejete 
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in so zato lahko skupne vsem državljanom, ne glede na razlike v njihovih 

vrednostnih preferencah in svetovnonazorskih prepričanjih (na vrednotah torej, 

kakršne so človekove pravice kot kompleksna mreža norm in vrednot, strpnost, 

solidarnost, pravičnost, pravna država, pluralna demokracija, kakovosten 

izobraževalni sistem, vključujoč vrednote, o katerih govorimo v nadaljevanju itd.). 

Pri zagotavljanju kakovosti vzgoje in izobraževanja je z vidika posameznika 

pomembno izpostaviti tudi njegovo pravico do kakovostne izvedbe vzgojno-

izobraževalnega procesa, torej do pouka, vključujoč vzgojo, ki mu zagotavlja 

možnost pridobitve kakovostnega znanja in izobrazbe. Kakovosten šolski sistem 

mora pri pouku, izvajanju dejavnosti in odnosu do otrok oziroma učencev upoštevati 

tudi njihove temeljne potrebe, kot so potreba po varnosti, sprejetosti, sodelovanju, 

samospoštovanju itd. 

 

Eden glavnih ciljev izobraževalnega sistema je zagotavljanje kakovostnega vzgojno-

izobraževalnega dela v institucijah predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 

gimnazijskega ter poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih 

s (Bela knjiga, 2011, str. 16): 

 kakovostno usposobljenimi strokovnimi delavci v vzgoji in izobraževanju, 

 ustreznimi prostorskimi pogoji, 

 ustreznimi finančnimi vlaganji, 

 zagotavljanjem avtonomije vzgojno-izobraževalnih institucij, 

 zagotavljanjem strokovne avtonomije strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, 

 upoštevanjem sodobnih spoznanj o vzgoji in izobraževanju (poučevanju in učenju), 

 zagotavljanjem pluralnosti in enakovrednosti vseh znanstvenih disciplin, 

 dopolnjevanjem mreže javnih vzgojno-izobraževalnih institucij z zasebnimi na vseh 

ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema. 

 

Zakonske osnove imajo skupni cilj, zagotoviti ustrezne pogoje za izvajanje vzgojno-

izobraževalnega sistema v Republiki Sloveniji. Pogosto je v zakonskih izhodiščih poudarjena 

avtonomija izvajalcev vzgojnega programa, med njimi tudi avtonomija učiteljev. Prav tako je 

velik poudarek na zagotavljanju kakovosti izobraževalnih programov in kakovostne izvedbe 

vzgojno-izobraževalnega procesa, torej do pouka, ki vključuje vzgojo, ki mu zagotavlja 

možnost, da pridobi kakovostno znanje in izobrazbo. Skupni cilj vseh zakonskih in drugih 

določil, ki opredeljuje izvajanje vzgojno-izobraževalnega sistema, je oziroma bi morala biti 

zagotovitev skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje spodbud 

za optimalni razvoj posameznika, ki je vključen v vzgojno-izobraževalni sistem. 
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2.2 POLOŽAJ UČITELJA V ŠOLI 

Vloga in položaj učitelja v šoli sta opredeljena z različnimi relacijami, saj na učitelja vplivajo 

tako subjektivni kot tudi objektivni dejavniki. Učitelj v šoli nastopa v treh vlogah oziroma 

položajih (Resman, 1991): 

 kot uslužbenec, 

 kot strokovnjak, 

 kot oseba in osebnost. 

Vsaka od teh vlog oziroma položajev učitelja je tesno povezana z določeno vrsto odgovornosti. 

Ločimo različne vrste odgovornosti, in sicer (Resman, 1991): 

a) Kontraktualno (pogodbeno) odgovornost, ki se povezuje s položajem učitelja kot 

uslužbenca. Učitelja veže pogodba, zakonodaja; v skladu s predpisi mora opravljati svoje 

delo. 

b) Profesionalno odgovornost, ki je povezana s položajem učitelja kot strokovnjaka. Učitelj je 

dolžan z učenci delati v skladu s stroko in strokovnimi spoznanji. Za svoje delo je 

odgovoren učiteljskemu zboru, ravnatelju kot pedagoškemu vodji in navsezadnje svojim 

sodelavcem iz stroke. 

c) Moralno odgovornost, ki se izraža predvsem v neposrednem odnosu do staršev in 

podrejenih ‒ učencev, nad katerimi ima učitelj po eni strani moč (vertikala), po drugi pa 

prihaja z njimi v odnos kot človek s človekom (horizontala). 

Pri delu učitelja lahko v vsakem trenutku zasledimo vse tri položaje, vendar specifična učna 

situacija definira dominantnost posameznega položaja. Tako morajo učitelji med temi položaji 

najti ustrezno ravnovesje, saj če ni harmonije med temi položaji, to vodi v razdvojenost učitelja 

in njegovega dela. Usklajenost je težko doseči, saj je odvisna od mnogih dejavnikov: od 

šolskega sistema, vrste in stopnje šol in celo od predmeta (področja), ki ga učitelj pokriva 

(Resman, 1991).  

 

2.2.1 Učitelj kot uslužbenec 

Učiteljem je dan položaj zaupanja s strani družbe. Družba želi, da spodbujajo razvoj mladih v 

produktivne, pozitivne in sodelujoče državljane. Družba ima svoje vrednote, standarde vedenja 

in poglede, ki naj bi jih šola prenesla otrokom. Družba vedno izkazuje močno željo po nadzoru 

izobraževanja otrok. Zato je družba ustvarila šole z namenom, da podajajo kulturno dediščino, 

ki ima izvor v predhodnih rodovih. Država si prek šole (učitelja) pri otroku prizadeva zagotoviti 

veščine, poglede in znanja, ki so potrebni za to, da je nekdo »ustrezen« državljan. Šole so 

družbene ustanove, financirane in regulirane, da bi izpolnjevale družbene namene. Država si na 

podlagi svojih interesov zagotavlja pravico, da omeji ali odstavi tiste učitelje, ki škodijo 

družbenim interesom (Hozjan, 2005). 
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Položaj učitelja in njegove naloge se definirajo na podlagi predpisanih ciljev vzgoje, vrste šole 

in sistema upravljanja s šolami. Naloge, ki jih družba predpiše učiteljem, predstavljajo standard, 

ki ga morajo upoštevati tako šole kot tudi učitelji. Tako definirane naloge omogočajo, da šolski 

sistem ne zaide v anarhijo. Da sistem pravilno deluje, je nujno potrebna šolska upravna 

struktura, ki ugotavlja skladnost dela učitelja z določenimi predpisi. V socialno opredeljenih 

šolskih sistemih, ki so po svojem načinu vodenja in upravljanja avtoritarni, prevladuje upravni 

vidik usmerjanja, kontrole in ocenjevanja učiteljevega dela. Vloga učitelja se v takih sistemih 

spremeni v vlogo uslužbenca, ki je podrejen oblasti in opravlja naročila, ki prihajajo v pisni ali 

ustni obliki z »vrha« ali »od zunaj«. V primeru odstopanja od predpisanih navodil učitelju ne 

pomaga opiranje na tehtne razloge za tovrstna odstopanja, saj je nadzor osredotočen zgolj na 

ugotovljen položaj v danem trenutku (Hozjan, 2005). 

Naslednje vprašanje, ki se pojavlja ob tem, je vprašanje nadzora izobraževanja in s tem tudi 

šole. Le-tega lahko zagotovo razdelimo med centralno in lokalno oblast. Obe sta del družbenega 

sistema, ki služita volivcem in sta jim politično odgovorna. Centralna in lokalna oblast na šolo 

vplivata tako, da z raziskavami, izdajanjem knjig in drugih gradiv kontrolirata informacije in 

izobraževanje učiteljev. Tako se učitelju, ki nima možnosti odločanja o lastnem delu, odvzame 

precejšen del odgovornosti, ki pa je prenesena na višjo stopnico v tovrstni hierarhiji, predvsem 

na »kreatorje« kurikula. Rezultati njihovega dela pogojujejo uniformiranost. Tak sistem 

zagotovo še ne pomeni, da učitelj za svoje delo ni odgovoren. Njegova odgovornost je vezana 

na uresničevanje tistega, kar je zapisano v različnih zakonikih in predpisih. Prvi v hierarhiji, ki 

mu je učitelj neposredno odgovoren, je ravnatelj. Hkrati ravnatelj predstavlja osebo, h kateri se 

učitelj v nerazumevanju predpisov lahko najprej obrne. Učitelj v takem sistemu ni popolnoma 

odrinjen od možnosti, pravic in pristojnosti odločanja. Je pa seveda res, da je učitelju odvzeto 

veliko manevrskega prostora na področjih, kjer bi bila avtonomija učitelja samoumevna 

(Resman, 1991, po Janžekovič, 2007). 

Učitelj lahko meni, da je zaupanje s strani oblasti omejeno na najnižjo možno raven. Z 

upravnega in administrativnega vidika je enostavneje in zanesljiveje, če učitelj naloge 

uresničuje v klasičnih, standardnih in za izvedbo najenostavnejših okvirih dela. Če pa se 

predpisi in z njimi nacionalni kurikul obravnavajo kot okvir, v katerega je treba vnesti še mnoge 

podrobnosti, potem imajo učitelji kljub povečani centralni kontroli še vedno precejšnjo mero 

svobode, da razvijajo vsebino kurikula in izberejo način poučevanja. V tem primeru je treba 

vzpostaviti ravnotežje med avtonomijo in potrebo po doseganju uspehov, ki se lahko merijo z 

določenimi standardnimi nalogami (Hozjan, 2002, po Janžekovič, 2007). Resman opozori, da 

na področjih, kjer se zdi avtonomija učiteljev razumljiva (npr. izbiranje učbenikov), precej 

natančno opredeljeni standardi ne omogočajo učiteljem veliko manevrskega prostora oziroma 

avtonomije (Resman, 1991, po Janžekovič, 2007). 

Države probleme prenosa raznih pristojnosti na učitelje, ravnatelje in šole rešujejo na različne 

načine z različnimi modeli. Medveš navaja primer anglosaške koncepcije šolske ureditve, kjer 

je zakonska regulativa osredotočena predvsem na opredelitev sistema upravljanja šole in s tem 

vzpostavitev odnosov med različnimi partnerji, da lahko ti sami razvijajo vsebinski, didaktični, 

pedagoški in organizacijski model šole. Lahko pa država prenese pristojnosti pri upravljanju 
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šolstva na svoje posrednike, na primer državne inšpektorje, ravnatelje, učitelje, kar je značilno 

predvsem za države na evropski celini, posebej za Avstrijo. V tem primeru je pedagoška, 

organizacijska, vsebinska in didaktična doktrina šole neposredno predpisana. Ob tem se 

pedagoške norme spreminjajo v pravne, natančno pa so predpisane tudi ključne didaktične 

sestavine učnega procesa (Medveš, 1991, po Janžekovič, 2007). Položaj in avtonomija učitelja 

sta omejena, pa naj si bo z natančno določenimi predpisi, vsebinami in učnimi načrti ali pa s 

standardiziranimi testi, ki preverjajo znanje učencev in posredno delo učitelja.  

 

2.2.2 Učitelj kot strokovnjak 

Svobodna družba mora učiteljem in šolam omogočati, da se počutijo svobodne. Primerni pogoji 

za to se ustvarijo z decentralizacijo pristojnosti države in možnostjo individualnega razvoja 

šole. Pri učitelju kot strokovnjaku prihajajo na površje pedagoška, psihološka, didaktična, 

metodična in strokovno predmetna spoznanja, ki se jim prilagaja upravni vidik. Uniformiranost 

učiteljevega dela je temu vidiku tuja. Učitelj skuša svoj način dela čim bolj približati tako 

sposobnostim, željam, potrebam in osebnostnim lastnostim učencev kot tudi specifičnosti 

šolske situacije. Da bi se učitelj približal načrtovanemu cilju, mora prepoznati posebnosti učne 

situacije, saj strokovni vidik zahteva njeno analizo (Resman, 1991, po Janžekovič, 2007). 

Učitelj mora imeti dober vpogled v učno snov in trenutno šolsko situacijo. Ravno ti razlogi 

določajo posebnosti avtonomije učitelja, s tem pa njegove pravice in dolžnosti. Prvi pogoj, ki 

je nujno potreben, da se avtonomija učitelja lahko sploh razvije, je zaupanje v njegove 

sposobnosti, osebnostne kakovosti. To učitelju omogoči odločanje o vseh tistih stvareh, ki ne 

rušijo bistvenih načel enotnosti šolskega sistema (Resman, 1991, po Janžekovič, 2007). 

Avtonomijo učitelja določajo naslednji dejavniki: stopnja decentralizacije in demokratizacije 

šol, organiziranost režima šolskega dela v konkretnih šolskih pogojih in tudi ravnateljev način 

dela. Učitelj, ki ima relativno visoko stopnjo avtonomnosti, je svoboden pri izbiri metod, oblik 

in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela, hkrati lahko učencu nudi večjo možnost sodelovanja 

pri izbiri in načrtovanju vsebine pouka. Seveda je učiteljeva svoboda omejena z njegovo 

odgovornostjo. Odgovornost, ki se pojavlja v tem primeru, ima drugačno smer kot pri položaju 

učitelja kot uslužbenca. Če je kot uslužbenec odgovoren nadrejenim in ni odgovoren za napake 

v programu, potem je učitelj kot strokovnjak odgovoren strokovnim organom, institucijam in 

kolegom, ob tem pa se pojavlja odgovornost za samo kakovost programov. Odgovarjati mora 

tako za samo znanje učencev kot tudi za njihovo motivacijo, uporabljene metode in oblike dela. 

Vse to lahko včasih tudi pogojuje odmik učitelja od želje po avtonomnosti. V pogojih učiteljeve 

avtonomije se namesto učiteljeve uslužbenske ravnine bolj uveljavlja njegova strokovna 

avtonomija (Resman, 1991, po Janžekovič, 2007). 

Pri uvajanju inovacij in novosti v šolski sistem, kjer je prevladujoči položaj učitelja kot 

uslužbenca, je za pripravljanje in uvajanje inovacij odgovoren strokovni »vrh« v hierarhiji 

šolskega sistema. Pri sistemu, kjer nastopa učitelj, ki je v prvi vrsti strokovnjak, obstaja 

možnost, da tudi sam uvede določene novosti v šolsko delo. Za uspešnost tega je nujno potrebna 

njegova avtonomija. Ali se bo delo v razredu res spremenilo, pa navsezadnje ostaja v rokah 
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učitelja, ki nosi vso odgovornost za delo z učenci. Razen stalne pomoči supervizorja (tudi 

šolskega pedagoga ali ravnatelja) pri strokovnih vprašanjih in avtonomije so za uvajanje 

inovacij nujno potrebni ustrezna učiteljeva izobrazba in usposobljenost, materialni pogoji in 

tudi ustrezno nagrajevanje (Resman, 1990, po Janžekovič, 2007). Strokovne avtonomije 

učiteljev seveda ni smiselno postaviti za absolutno vrednoto, saj bi to lahko privedlo do 

nenadzorovanja dela učitelja, hkrati pa bi se težko našel skupni imenovalec v znanju učencev. 

Pri reševanju tega problema je pomemben upravni vidik šolskega sistema, ki usmerja šolski 

sistem s splošnimi predpisi. Učitelju in šoli je po mnenju avtorja smiselno dati proste roke na 

vseh tistih področjih, kjer s tem ne more priti do rušenja družbenega in šolskega sistema 

(Hozjan, 2002, po Janžekovič, 2007). 

 

2.2.3 Učitelj kot oseba in osebnost 

Največja odgovornost učitelja se kaže skozi odgovornost do učencev. Učenci so v svojem bistvu 

še zelo nezreli in imajo neizoblikovane osebnosti, zato ima učitelj velik vpliv na učence. Učitelji 

se morajo zavedati, da imajo zaradi svojega položaja veliko moč nad otroci. Njihova moč izvira 

iz zrelosti, fizične velikosti in položaja, na katerega so postavljeni s svojo zaposlitvijo. Otrok 

pa je v obdobju osnovnošolskega izobraževanja ranljiv, še posebej, če gre za nekoliko mlajše 

osebe (Hozjan, 2005). Pri oblikovanju in preverjanju idej, pogledov in načinov vedenja se otrok 

po nasvet pogosto obrne k učitelju. Sama otrokova narava pogojuje njegovo radovednost in 

pozitivno naravnanost. Vendar pri mlajših otrocih pogosto opazimo, da še niso popolnoma 

razvili razlikovanja med dobrim in slabim, pravilnim in nepravilnim. 

Brajša (1995) meni, da je danes v šolah preveč zunanjega upravljanja in premalo vodenja 

učencev. Dober učitelj, ki je navdušen nad svojim delom, lahko s svojim vodenjem navduši 

učence za sodelovanje in delo. Odgovornost in ljubezen do dela z mladimi učitelju omogočata 

biti vodja mladih. Nadaljuje, da so za učiteljevo uspešnost pomembne učiteljeva 

profesionalnost, humanost, kritičnost (objektivno presojanje), priznavanje učencev 

(spoštovanje in pohvale ob pravem času na pravem mestu), strogost (učenci potrebujejo 

avtoriteto učitelja) in humor. Zavedanje, omogočiti učitelju biti vodja mladini, omenja tudi 

Gogala (1936/37), ki pravi, da učitelj ne pomeni samo človeka, ki se muči z otroki in jim vtepa 

v glavo potrebno znanje, temveč človeka, ki ga njegovi mali in veliki učenci priznavajo za 

svojega vodnika in mojstra ter so veseli, da imajo takega učitelja in da jim hoče biti vodnik. 

Nadaljuje, da pri učitelju ne gre nikoli samo za znanje različnih stvari, za znanje psihologije, 

metodike in pedagogike, ampak za človeka kot svojevrstno osebnost, ki more druge dvigati in 

usmerjati, in ima toliko v sebi, da mora potegniti mlade za seboj, da ga priznajo ter občutijo kot 

vodnika. In po njegovem mnenju je ravno to tisto pomembno, kar ne jemlje učitelju avtoritete, 

temveč odpira duše učencev, ki začutijo v njem človeka  /…/  Tako ustvarja ljubezen ‒ potrebni 

duševni most med učiteljem in učencem, ki šele omogoča živ in pristen vzgojni stik med njima 

(prav tam, str. 115). 

Naloga učiteljev je, da v šoli pri učencih razvijajo navade, ki jim bodo pomagale pridobiti 

znanje in spoštovanje do jezika, zgodovine, znanosti, kulture in umetnosti, ki so priznane v 
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njihovi družbi. Šole imajo tudi posebno obvezo, da so dovzetne tudi za skrb staršev za njihove 

otroke. Učitelji v zvezi s skrbjo za otroke nimajo iste odgovornosti kot starši – skrbniki imajo 

odgovornost za zagotavljanje varnega in zdravega okolja v razredu, pa tudi moralne, etične in 

zakonske obveznosti. Ob vsem tem pa je njihova naloga še skrb za uspešno formalno 

izobraževanje, saj morajo otroke naučiti znanja in veščin, s katerimi se bodo lažje znašli v 

družbi. 

Vse tri ravni učitelja (kot uslužbenec, strokovnjak in oseba ter osebnost) so pri njegovem delu 

prisotne skoraj istočasno. Zato je treba ustvariti take pogoje (zakonski predpisi), ki bodo 

omogočali harmonijo med vsemi tremi ravnmi in zagotavljali, da se bodo učitelji pri svojem 

delu počutili dobro ter jim bo zagotovljena ali omogočena ustrezna avtonomija. 

 

2.3 AVTONOMIJA UČITELJA 

Avtonomija učitelja je povezana z avtonomijo šole. Kaže se v razmerju šole do države oziroma 

oblasti, izvenšolskimi vrednotami in prepričanji. Avtonomnost šole lahko definiramo kot 

zmožnost neoviranega delovanja, pod pogojem, da človeško in strokovno neoporečno opravlja 

svojo vzgojno-izobraževalno dejavnost. Enako definicijo avtonomnosti lahko uporabimo tudi 

za učitelja. Slednje je uresničljivo le ob umiku upravnega vidika. Učiteljevo delo v tem primeru 

poseduje vsa tista področja, ki ne rušijo družbenega in šolskega sistema (Hozjan, 2005). 

V državi je mnogo ustanov, ki se zanimajo za izobraževanje in izobraževalni sistem. Vendar je 

kljub temu učitelj končni kreator tistega, kar se dogaja v učilnici. Učitelj je tako glavni 

oblikovalec formalne izobrazbe in vzgoje učenca. Pri izvajanju te naloge pri nekaterih učiteljih 

hote ali nehote prihaja do zlorabe avtonomije. Njihovo delo v razredu je usmerjeno tako, da 

skušajo učencem vsiljevati lastne vrednote in poglede. Zato zagovarjanje absolutne avtonomije 

s tega vidika ni niti primerno niti opravičljivo (Hozjan, 2005). 

 

2.3.1 Pojavne oblike avtonomije v javnem šolskem prostoru 

V želji po natančnejši analizi avtonomije v javnem šolskem prostoru bomo v nadaljevanju 

poskušali odgovoriti na vprašanje, v kakšnih pojavnih oblikah se avtonomija pojavlja v javnem 

šolskem prostoru in kakšna so razmerja med njimi. 

Temeljna delitev pojavnih oblik avtonomije je običajno opredeljena na naslednje oblike 

avtonomij (Hozjan, 2014): 

a) Institucionalna ali organizacijska avtonomija 

Institucionalna ali organizacijska avtonomija izpostavlja primarno razumevanje pojma 

avtonomije, in sicer v smislu neodvisnosti in samostojnosti formaliziranih družbenih entitet, to 

je institucij in organizacij. Na kakšen način se bo ta vrsta avtonomije implementirala v praksi, 

je primarno pogojeno z njenim odnosom do države in drugih družbenih entitet (zunanja 

avtonomija) ter z obliko njene notranje organiziranosti (notranja avtonomija). 
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b) Individualna ali posameznikova avtonomija 

Individualna ali posameznikova avtonomija sledi razsvetljenskemu pogledu na avtonomijo. V 

ospredju avtonomnega delovanja je posameznik. Posameznik je lahko v popolnosti avtonomen 

le, če sledi izključno svojim filozofskim, religioznim, moralnim in drugim načelom ter 

prepričanjem (intrapersonalna in primarna/polna avtonomija). Kljub poudarjanju 

individualizma v sodobni postmodernistični družbi in posledično uveljavljanju intrapersonalne 

avtonomije se je treba zavedati pomena družbenih dejavnikov, ki pogojujejo avtonomno 

delovanje posameznika (interpersonalna in sekundarna/limitirana avtonomija). Če je 

avtonomno delovanje posameznika pogojeno z njegovo družbeno ali politično močjo, pride v 

ospredje udejanjanje vertikalne interpersonalne avtonomije. V primeru vstopa posameznika v 

enakopravne odnose s sočlovekom, govorimo o horizontalni interpersonalni avtonomiji (Zver, 

1998, po Hozjan, 2014). 

Natančnejšo opredelitev avtonomije lahko zasledimo v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (2011). V omenjenem dokumentu je avtonomija poudarjena kot splošno 

načelo vzgoje in izobraževanja, razumljeno na naslednji način (prav tam, str. 14): »Avtonomija 

vključuje strokovno avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju ter avtonomijo institucij vzgojno-izobraževalnega sistema. Avtonomnost vrtcev 

in šol v razmerju do države, lokalnih oblasti in staršev mora biti zagotovljena z načinom 

financiranja, zagotavljanjem strokovne avtonomije učitelja in načinom zaposlovanja 

pedagoškega, strokovnega ter upravnega kadra. Pogoj institucionalne avtonomije so jasna in 

nepristranska merila njihovega delovanja ter nadzor javnosti, obenem pa avtonomija implicira 

prevzemanje odgovornosti. Avtonomnost šole in vrtca spodbuja spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti šolskega dela. Javno šolstvo mora imeti avtonomijo v razmerju do države in struktur 

oblasti ter v razmerju do vsakdanjih vednosti in prepričanj. Zahteva po avtonomnosti javne šole 

oziroma vrtca kot institucije je povezana z ločitvijo države in verskih skupnosti. Laičnost 

javnega šolstva in svetovnonazorska nevtralnost javnih šol in vrtcev mora biti zagotovljena z 

zakonskimi in drugimi predpisi. Delovanje šolskega sistema mora biti podvrženo analizi in 

refleksiji ideoloških mehanizmov v šoli in vrtcu.«  

V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) je moč zaznati obe vrsti 

avtonomije ‒ tako individualno ali posameznikovo kot tudi institucionalno ali organizacijsko. 

Individualna ali posameznikova avtonomija se interpretira skozi strokovno avtonomijo 

posameznega učitelja oziroma strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju, kar je na neki 

način zgolj povzetek tega, kar predvideva že šolska zakonodaja. Bistveno natančneje pa je 

opredeljena institucionalna ali organizacijska avtonomija. Le-ta temelji na pravnem 

razumevanju šolske avtonomije, ki poudarja transparentnost delovanja, nadzor s strani javnosti 

in odgovornost zaposlenih za opravljeno delo. 

Navedeno razumevanje šolske avtonomije izpostavlja ključen vsebinski pomen sodobnega 

razumevanja avtonomije šolskega prostora. S pomočjo zunanje avtonomije šolskega prostora 

država njegove akterje nagovarja k (družbeni) odgovornosti za kakovostno opravljanje 

njihovega dela in (ne)posredno k povečanju njihove notranje institucionalne avtonomije. To se 

primarno odraža v avtonomiji javnega šolstva v odnosu do političnih in verskih entitet. 



 

15 

 

2.3.2 Individualna ali posameznikova avtonomija v javnem šolskem prostoru 

V želji, da bi se lahko neposredno lotili analize avtonomije učitelja v slovenskem šolskem 

sistemu, je na začetku treba predstaviti koncept t. i. individualne (posameznikove) avtonomije. 

Po mnenju Zvera je le-ta razumljena kot individualna svoboda in je posledica odločitve 

posameznika za uveljavljanje in uresničevanje lastne svobode (Zver, 1998, po Hozjan, 2014). 

Posameznik jo lahko uresniči s pomočjo dveh oblik, in sicer interpersonalno in intrapersonalno 

avtonomijo (Zver, 1998, po Hozjan, 2014): 

 

a) Interpersonalna avtonomija učitelja   

Zagovorniki interpersonalne avtonomije menijo, da je lahko posameznik avtonomen le v 

razmerjih do drugih in le v okviru določenih družbenih norm in vrednot. Udejanjanje 

avtonomije je pogojeno z družbenim položajem posameznika in njegovim načinom vstopanja 

v interakcijska razmerja. Glede na slednje poznamo dve pojavni obliki interpersonalne 

avtonomije, in sicer vertikalno in horizontalno avtonomijo (Hozjan, 2014).  

Vertikalna interpersonalna avtonomija je oblika avtonomije, v okviru katere posameznik 

vstopa v stik z različimi družbenimi (oziroma državnimi) institucijami. Ta področja ureja država 

z normativnimi akti. Zaradi navezave vertikalne interpersonalne avtonomije z normativno 

urejenostjo osebnega in družbenega življenja posameznika lahko to obliko avtonomije enačimo 

s t. i. sekundarno ali limitirano avtonomijo. Zanjo je značilno, da je avtonomija posameznika 

pogojena z različnimi normativnimi predpisi in postopki (Zver, 1998, po Hozjan, 2014). 

Vertikalna interpersonalna avtonomija ne pomeni le normativno »omejevanje« avtonomije 

posameznika, ampak jo je moč razumeti tudi kot instrument za povečevanje avtonomije 

posameznika. Posamezniki, ki opravljajo določene družbene vloge in naloge, dobijo s strani 

države za slednje določena pooblastila in »moč«. Slednje je še posebej pogosto na področju 

poklicnega udejstvovanja. Aplikacija vertikalne interpersonalne avtonomije na področje 

javnega šolstva nas privede do uslužbeniške vloge učitelja. Po mnenju Metoda Resmana (1991, 

po Hozjan, 2014) je učitelj v vlogi uslužbenca razumljen kot pripadnik določene 

institucionalizacije šolstva, za katerega je značilno, da ima že vnaprej bolj ali manj opredeljen 

položaj in naloge, ki jih mora opravljati (naloge, ki so podane v šolskih normativnih aktih). 

Ustreznost in identičnost učiteljevega delovanja z zakonitimi normami ugotavlja ustrezna 

upravna struktura (ravnatelj, šolska inšpekcija …). Poleg podrejanja šolskim oblastem (t. j. 

odgovornosti) ima učitelj tudi možnosti, pristojnosti in pravice odločanja. Pravica do 

uresničevanja vertikalne interpersonalne avtonomije je namreč pogojena s stopnjo 

»upravljalske« decentralizacije in razvitosti institucionalne avtonomije šolstva. Slednja se 

najpogosteje uresničuje skozi neposredno/direktno in posredno/indirektno participacijo 

učiteljev pri upravljanju šole, pri čemer prva izhaja iz neposredne možnosti učitelja, da 

ravnatelju ali šolskim oblastem poda svoje predloge in mnenja o upravljanju šole, kar se 

najpogosteje odraža v obliki sodelovanja učitelja pri odločanju o materialnih in tehničnih 

pogojih za pedagoško delo, razporejanju delovnega časa na ravni šole ali posredovanju mnenj 

in predlogov v okviru javnih razprav. Neposredna participacija temelji na sodelovanju 
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predstavnikov učiteljev pri upravljanju šole in šolskega sistema, v okviru predstavniških teles 

učiteljev (npr. na učiteljskih zborih, v strokovnih svetih) ali njihovih interesnih organizacij (npr. 

v sindikalnih) (Hozjan, 2014). 

Vprašanje vertikalne interpersonalne avtonomije učitelja je v slovenski šolski zakonodaji in 

strateških dokumentih zelo redko omenjeno. Slednje je zapisano v Zakonu o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (2011) in Zakonu o šolski inšpekciji (2005). V Zakonu o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2011) se pojavi posredna participacija 

učiteljev, saj zakon predvideva sodelovanje strokovnih delavcev v organih zavoda. V Zakonu o 

šolski inšpekciji (2005, 8. člen) je vertikalna interpersonalna avtonomija omenjena le posredno. 

V njem je zgolj omenjeno varovanje avtonomije strokovnih delavcev, pri čemer sam način 

varovanja ni povsem jasno opredeljen. Kljub temu, da je uslužbenska vloga učitelja v šolski 

zakonodaji redko omenjena, je treba poudariti, da je razumevanje vertikalne interpersonalne 

avtonomije učitelja pogojeno tudi z ostalo zakonodajo, predvsem s področja zavodov, delovnih 

razmer in javnih uslužbencev (Hozjan, 2014). 

Vertikalno in sekundarno ali limitirano avtonomijo ne oblikuje le učiteljeva uslužbeniška vloga, 

ampak je normativno bistveno bolj urejena vloga učitelja kot strokovnjaka. Za razliko od vloge 

učitelja kot uslužbenca se učitelj kot strokovnjak pri svojem delu ravna po strokovnih 

spoznanjih. Njegovo strokovno ravnanje mora temeljiti na spoznanjih pedagoške, psihološke, 

didaktične in ostalih znanstvenih disciplin (Resman, 1991, po Hozjan, 2014). Temeljni pogoj, 

ki je potreben za razvijanje vloge učitelja kot strokovnjaka, je kakovosten sistem njegovega 

izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja ter zaupanje v njegove strokovne kompetence. 

Na kakšen način je v slovenskem šolskem prostoru razumljena strokovna avtonomija učiteljev, 

je razvidno iz Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), kjer je 

zapisano: »Učitelj mora imeti strokovno avtonomijo, da uporabi različne didaktične pristope, 

kot so denimo kakovostni frontalni pouk, kakovostni dialogi, sodelovalno učenje, vodeno 

odkrivanje, reševanje življenjskih problemov, projektno delo, primerno vključevanje 

tehnologije v pouk itd.« Iz zapisanega je razvidno, da je učiteljeva strokovna avtonomija v 

službi didaktične ustreznosti in kakovostne izvedbe vzgojno-izobraževalnega procesa. 

Strokovna avtonomija tako učitelju služi pri izbiranju ustreznih metod in oblik poučevanja. 

Vezava strokovne avtonomije le na vzgojno-izobraževalni proces pa odpira vprašanje, ali je 

strokovno avtonomijo res moč razumeti tako ozko, kot le didaktično avtonomijo. Odgovor na 

vprašanje bo mogoče razgrniti, če pojem strokovnosti učitelja premaknemo izven didaktičnega 

okvira in upoštevamo vse segmente učiteljevega dela (Hozjan, 2014). 

Vloga učitelja kot strokovnjaka ni povezana zgolj z njegovo vertikalno, ampak tudi s 

horizontalno interpersonalno avtonomijo. Le-ta se odraža na relaciji med posamezniki, pri 

čemer so vsi posamezniki v enakem družbenem položaju (Zver, 1998, po Hozjan, 2014). 

Avtonomnost, ki se pojavlja v tem primeru, ima drugačno smer, kot smo jo opisali pri vertikalni 

interpersonalni avtonomiji. Če si učitelj pri vertikalni avtonomiji avtonomijo razvija v okvirih, 

ki so mu predpisani z normativnimi akti in določili nadrejenih, potem je pri horizontalni 

interpersonalni avtonomiji v ospredju njegov osebni odnos do soljudi, ki jih pri svojem 

pedagoškem delu srečuje. V šolskem prostoru se horizontalna interpersonalna avtonomija 
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udejanja med učiteljem na eni strani in njegovimi sodelavci, učenci in starši na drugi. Lahko bi 

torej rekli, da je učitelj horizontalno interpersonalno avtonomen, če njegova avtonomnost 

temelji na visoki ravni poklicne kompetentnosti, ki mu omogoča uresničevanje partnerskih 

odnosov s sodelavci, starši in učenci (Miljak, v Lepičnik Vodopivec, 2005, po Hozjan, 2014). 

Oblikovanje ustreznih partnerskih odnosov ne bo mogoče, če bo učitelj vztrajal le pri svoji vlogi 

strokovnjaka. Horizontalna avtonomija učitelja namreč zahteva tudi učitelja kot osebnost kot 

človeka z vsemi svojimi osebnostnimi karakteristikami, prepričanji, vrednotami itd. Zavedati 

se moramo, da učitelj vstopa v šolski prostor s celotno svojo osebnostjo. Pri tem še posebej 

pomembno vlogo igra etična in moralna odgovornost učitelja do učenca ter njegovih staršev. V 

prvi vrsti je učiteljeva naloga in odgovornost, da spozna, da ima pred seboj učence, katerih 

osebnost je v fazi oblikovanja, in starše, ki vstopajo v šolski prostor s svojimi pričakovanji in 

vrednostnim sistemom (Hozjan, 2014). 

Oris vertikalne in horizontalne interpersonalne avtonomije učiteljev kaže tesno povezanost z 

različnimi vlogami, s katerimi se učitelj srečuje v svoji pedagoški praksi. Ena ključnih vlog, 

skozi katero se uresničuje vertikalna interpersonalna avtonomija, je vloga učitelja kot 

uslužbenca. V primeru avtoritarnosti šolskega sistema se moč slednje povečuje. S poudarjanjem 

demokratičnosti vloga učitelja kot uslužbenca izgublja moč, medtem ko se večata vlogi učitelja 

kot strokovnjaka in osebnosti. Slednji dve sta še posebej pomembni pri horizontalni 

interpersonalni avtonomiji učitelja, ko učitelj pristopa do učencev, staršev, sodelavcev itd. kot 

človek z vsemi svojimi osebnostnimi lastnostmi (Hozjan, 2014). 

 

b) Intrapersonalna avtonomija učitelja  

Že v okviru horizontalne avtonomije posameznika smo se dotaknili razumevanja vloge učitelja 

kot osebnosti. Učitelj je bil prikazan kot posameznik v odnosnem razmerju s sočlovekom. 

Vendar je slednje le en del učiteljeve osebnostne vloge. Drug del vloge učitelja kot osebnosti se 

navezuje na odnos, ki ga ima učitelj sam do sebe. Na kakšen način bo deloval učitelj kot 

osebnost do drugih ljudi, je pogojeno tudi z učiteljevo percepcijo samega sebe, saj slednje 

pomembno pogojuje oblikovanje njegove identitete, samozavesti itd. Na tej podlagi temelji 

razumevanje intrapersonalne avtonomije, ki govori o usmerjenosti posameznika k samemu sebi 

in jedru svoje osebnosti. Zagovorniki intrapersonalne avtonomije učiteljev verjamejo, da je 

ignoriranje učiteljevih potreb v nasprotju s težnjo po večji kakovosti dela. Slednje naj bi bilo 

odvisno od zadovoljevanja učiteljeve prirojene potrebe po avtonomiji, napredku, rasti in 

dobrem delu. Resman celo pravi, da če učitelju dodelimo avtonomijo in odgovornost za 

sprejemanje odločitev, se bo povečala tudi njegova pripravljenost ter motivacija za delo 

(Resman, 2002, po Hozjan, 2014). Podobnega mnenja je tudi Marentič Požarnikova, ki 

poudarja, da je učiteljeva avtonomija ali stopnja možnosti samoodločanja osrednji element 

notranje motivacije pri učiteljih in vpliva na občutek odgovornosti za rezultate njihovega dela 

(Marentič Požarnik et al., 2005, po Hozjan, 2014). 

Če izhajamo iz pregleda strateških dokumentov in normativnih aktov v slovenskem šolskem 

prostoru, ki smo jih predstavili predhodno, lahko hitro pridemo do ugotovitve, da se področju 
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intrapersonalne avtonomije učitelja ne posveča posebne pozornosti. Razlog za to lahko delno 

najdemo v prepovedi indoktrinacije otrok in poudarjanju svetovnonazorske nevtralnosti ter 

laičnosti javnega šolstva, saj je slednje lahko pogosto v nasprotju z načeli uresničevanja 

intrapersonalne avtonomije učitelja. Zavedati se je treba, da slednja poudarja uresničevanje 

parcialnih vrednot posameznega učitelja, kar pa je lahko v nasprotju z vrednostnim konceptom 

javnega šolstva. V tem primeru se mora učitelj zavedati svoje uslužbeniške funkcije in interes 

učencev ter njihovih staršev postaviti pred lastnega (Hozjan, 2014). 

 

2.4 KOMPETENCE UČITELJA 

Pri opredeljevanju pojma kompetence smo uporabili analizo Eurydice (Key Competencies, 

2002), ki predstavlja komparativni prikaz ključnih kompetenc, ki naj bi jih pridobil vsak 

državljan Evropske unije v obdobju obveznega izobraževanja, in skušali spoznanja aplicirati na 

izobraževanje učiteljev. Avtorji so najprej razmejili pojma znanje in kompetence. Navajajo 

različne vrste znanja (eksplicitno in implicitno), pri čemer omenjajo, da je eksplicitno znanje 

(informacije) največkrat vezano na posamezna predmetna področja, medtem ko se implicitno 

znanje večinoma izraža preko transverzalnih, osebnih in socialnih kompetenc (Key 

Competences, 2002, po Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006). 

Zaradi vse manjše potrebe po zapomnitvi dejstev (deklarativnega znanja) in ob hkratnem 

nenehnem naraščanju njihovega obsega, narašča potreba po obvladovanju 

instrumentov/orodij/postopkov, s katerimi lahko izbiramo, procesiramo in uporabljamo 

informacije. Za tovrstno znanje se začenja uveljavljati pojem kompetence. V skladu s tem 

pojmovanjem bi lahko kompetence poimenovali tudi proceduralno in strateško znanje. 

Romainville (1996, po Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006) omenja, da se je beseda, ki ima 

francosko poreklo, najprej uporabljala na področju poklicnega izobraževanja v smislu 

sposobnosti opravljanja določenega dela oziroma naloge. 

Šele v zadnjem času se pojavlja tudi na področju splošnega izobraževanja, kjer označuje 

sposobnost uporabe določenih znanj. J. Coolahan je leta 1996 na simpoziju Sveta Evrope 

predlagal, da bi kompetence obravnavali kot splošne sposobnosti delovanja, ki temeljijo na 

znanju, izkušnjah, vrednotah in dispozicijah, ki jih je posameznik razvil ob vključevanju v 

izobraževalne prakse. F. E. Weinert kompetence interpretira kot razmeroma specializiran sistem 

sposobnosti, izkušenosti in obvladovanja spretnosti, ki so potrebni ali zadostni za doseganje 

specifičnih ciljev (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006). 

Day (1999, po Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006) definira kompetence kot sposobnosti za 

opravljanje nalog in vlog, ki so potrebne za doseganje pričakovanih standardov, pri čemer 

opozarja, da je pomembno, kdo je tisti, ki postavlja standarde, in, da je doseganje standardov 

odvisno tudi od konteksta. 
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2.4.1 Učiteljeve kompetence 

Razmišljanje o kompetencah učiteljev nas privede do pojmovanja, kot ga navaja Perrenoud 

(Key competences, 2002, Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006), s katerim se lahko brez težav 

strinjamo. Perrenoud pojmuje pridobivanje kompetenc kot usposabljanje posameznikov za 

mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, različnih ter 

nepredvidljivih situacijah ter predlaga definicijo, da kompetentnost pomeni sposobnost 

učinkovitega delovanja v številnih situacijah, ki sicer temelji na pridobljenem znanju, vendar 

ni omejeno s tem znanjem. 

Tovrstno pojmovanje je dovolj široko in dokaj primerno za opisovanje zahtev, ki jih pred 

učitelja postavlja sodobna šola (ki nedvomno predstavlja kompleksne, različne in 

nepredvidljive situacije) in ki zaobjema tudi nujnost nenehnega profesionalnega razvoja, saj 

znanje, pridobljeno v procesu usposabljanja, ne zadošča. V opredeljevanju kompetenc 

današnjega učitelja je mogoče koristno uporabiti tudi razlikovanje med ozkimi, specifičnimi 

(vezanimi na posamezne predmete) in splošnimi (predmetno neodvisnimi, kroskurikularnimi) 

kompetencami ter tudi vprašanje pridobivanja drugih. Specifične so cilj posameznih predmetov, 

splošne pa se pridobivajo pri več različnih predmetih. Ne glede na to morajo biti (ene in druge) 

transferabilne, prenosljive in uporabne v različnih situacijah, in ne zgolj v kontekstu, kjer so 

bile pridobljene (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006). 

Predmetno-specifične kompetence se nanašajo na posamezne predmete (v kontekstu učiteljevih 

kompetenc bi lahko govorili o poučevanju posameznih predmetnih vsebin), večinoma gre za 

različne vrste pismenosti (jezikovna, matematična, informacijska, naravoslovna), splošne, 

transverzalne, transferabilne, kroskurikularne, generične, predmetno-neodvisne kompetence pa 

se nanašajo na komunikacijo, timsko delo, spretnosti pridobivanja znanja, vseživljenjsko 

učenje; zajemajo torej osebnostno in interpersonalno področje (Razdevšek Pučko, Rugelj, 

2006). 

V analizi, ki jo je pripravila služba Eurydice (2003), ugotavljajo, da danes nobena država pri 

postavljanju zahtev za učitelje ne razmišlja več samo o klasičnih (specifičnih) kompetencah, ki 

so vezane na delo z učenci, na učenje in poučevanje. Ob teh klasičnih zahtevah so v analizi 

identificirali pet področij, ki jih ocenjujejo kot nove (Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006), in sicer: 

 poučevanje z uporabo sodobne izobraževalne tehnologije (IKT); 

 integracija otrok s posebnimi potrebami; 

 delo s skupinami različnih otrok, tudi multikulturno mešanih skupin; 

 management šole in različna administrativna opravila; 

 konfliktni management. 

 

V poročilu ekspertne skupine pri Evropski komisiji so učiteljeve kompetence opredeljene kot 

(Razdevšek Pučko, Rugelj, 2006): 
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a) Usposobljenost za nove načine dela v razredu: 

1) uporaba ustreznih pristopov glede na socialno, kulturno in etnično različnost 

učencev; 

2) organiziranje optimalnega in spodbudnega učnega okolja z namenom olajšanja in 

spodbuditve učnega procesa; 

3) timsko delo (poučevanje) z drugimi učitelji in strokovnimi sodelavci, ki sodelujejo 

v vzgojno-izobraževalnem procesu z istimi učenci. 

b) Usposobljenost za nove naloge in delo zunaj razreda na šoli ter s socialnimi partnerji: 

4) razvijanje šolskega kurikula (v decentraliziranih sistemih); 

5) organizacija in evalvacija vzgojno-izobraževalnega dela; 

6) sodelovanje s starši in drugimi socialnimi partnerji. 

c) Usposobljenost za razvijanje novih kompetenc in novega znanja pri učencih: 

7) razvijanje usposobljenosti učencev za vseživljenjsko učenje v družbi znanja (učiti 

jih, kako se je treba učiti). 

d) Razvijanje lastne profesionalnosti: 

8) raziskovalni pristop in usmerjenost v reševanje problemov; 

9) odgovorno usmerjanje lastnega profesionalnega razvoja v procesu vseživljenjskega 

učenja. 

e) Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT): 

10) uporaba IKT v formalnih učnih situacijah (pri pouku);  

11) uporaba IKT pri drugem strokovnem delu (tudi za potrebe lastnega poklicnega 

razvoja). 

 

2.5 PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJA 

Profesionalni razvoj učitelja je vseživljenjski proces, ki poteka na več ravneh. Ravni se med 

seboj prepletajo: nova znanja za posamezni predmet in kako ga poučevati, razvijanje 

pedagoških in metakognitivnih spretnosti, povezanih z raziskovanjem, samoevalvacija, ena 

izmed ravni pa je tudi spreminjanje osebnosti s spreminjanjem interakcije z učenci ter 

spreminjanje prepričanj, pojmovanj in vrednot, povezanih s poučevanjem ter učenjem. 

Učiteljev profesionalni razvoj je pomemben za kakovostno učenje in poučevanje. Poteka kot 

stalni proces razvoja skozi vsa obdobja njegove poklicne poti. Nadgrajujejo se znanja, ki jih je 

dobil na dodiplomskem študiju. Skrb za profesionalni razvoj je namreč zelo pomembna, saj 

tisti, ki si želijo, da izobraževanje učiteljev in pedagoški poklic ostaneta takšna, kot sta, ne 

želijo, da ta poklic ostane (Obran, Ivanuš Grmek, 2010). 
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Učiteljeva izobraževalna pot se začne z dodiplomskim izobraževanjem. Mnogi učitelji menijo, 

da jih študij preveč obremenjuje in da je preveč teoretično naravnan. Kot pomanjkljivost 

dodiplomskega študija so učitelji poudarili praktično izobraževanje (Obran, Ivanuš Grmek, 

2010). 

Prvo obdobje na učiteljevi strokovni poti, če izvzamemo študij, je pripravništvo. To je 

načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje pripravnikov za 

samostojno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, ki ustreza smeri in stopnji njegove 

izobrazbe. Namen pripravništva je, da pripravnika po predpisanem programu seznani z vsemi 

vsebinami dela, za katera se glede na že pridobljeno izobrazbo usposablja. S tem se pripravlja 

na samostojno opravljanje dela. V pripravništvo se vključujejo učitelj pripravnik, učitelj mentor, 

ravnatelj in ostali zaposleni, ki vplivajo drug na drugega ter strokovno rastejo in se medsebojno 

bogatijo (Javornik Krečič, 2007a, po Obran, Ivanuš Grmek, 2010). Po končanem pripravništvu 

čaka učitelja pripravnika strokovni izpit. 

Vpliv na profesionalni razvoj učitelja imajo tudi šolske reforme. Pomembno je tudi, v kakšnem 

okolju učitelj dela, kakšna je klima njegovega delovnega okolja, kakšna je šolska kultura. 

Pozitivna klima pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu profesionalnemu in osebnostnemu 

razvoju učitelja, medtem ko tekmovalno okolje, negativizem, sovraštvo prispevajo k 

nazadovanju učiteljev in posledično k otopelosti. Spodbudnejša kot je klima na šoli, lažje 

učitelji sprejemajo šolske reforme, ki prihajajo, saj je na takih šolah tudi večja medsebojna 

pomoč (Obran, Ivanuš Grmek, 2010). 

Profesionalni razvoj učitelja se poleg profesionalnosti in socialnih spretnosti dotika tudi 

organizacijskega vidika. Vsa ta področja pa se ne dotikajo le dela učitelja v razredu, ampak tudi 

dela zunaj razreda, sodelovanja z drugimi učitelji, strokovnjaki in raziskovalci. Učitelj je 

namreč primoran slediti spremembam v šolstvu, ki se tičejo samega dela v razredu in tudi zunaj 

njega (Javornik Krečič, 2008, po Obran, Ivanuš Grmek, 2010). 

Številni avtorji so raziskovali profesionalni razvoj učitelja. Fullerjeva (po Obran, Ivanuš 

Grmek, 2010) je predlagala tristopenjsko lestvico profesionalnega razvoja učitelja (stopnja 

preživetja, stopnja usposobljenosti oziroma izkušenosti in stopnja profesionalizma oziroma 

ponovne dovzetnosti za spremembe), ki se je dotaknila predvsem učiteljevega spreminjanja 

razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh.  

Huberman (po Obran, Ivanuš Grmek, 2010), ki je dopolnil model Fullerjeve, je predlagal 4 faze 

s podfazami (faza preživetja in odkrivanja, faza poklicne stabilnosti, faza poklicne aktivnosti, 

eksperimentiranja in vnovičnega vrednotenja ter faza jasnosti, vedrine in konservatizma). 

Učitelj je razumljen kot nekdo, ki je nosilec odgovornosti za svoj razvoj (učitelj opazuje, 

načrtuje, preučuje obdobja, skozi katera prihaja, in tako vpliva na sukcesivnost faz v svoji 

karieri). Zuzovsky (po Obran, Ivanuš Grmek, 2010) je predlagal dva vidika, in sicer s strani 

razvoja kariere, kjer gre za kopičenje znanja in izkušenj (vstopanje in raziskovanje, umirjanje, 

samoizpraševanje in osvoboditev) in s strani doseganja učiteljeve osebnostne zrelosti (stopnja 

konformnosti – želja po točnih navodilih za delo; stopnja vestnosti – razvijanje samokritičnosti; 

stopnja avtonomnosti – razvijanje intelektualne in osebnostne samostojnosti). Berliner, 
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Sheckley, Allen in Dreyfus so predlagali model poklicnega razvoja, ki je narejen na podlagi 

stopnje usposobljenosti (učitelj novinec – togo upošteva navodila; učitelj začetnik – že upošteva 

kontekst dogajanja; učitelj praktik – pri ravnanju ga vodi splošni načrt; učitelj strokovnjak – pri 

delu se opira na intuicijo; učitelj ekspert – akcija in situacija pomenita enako) (Obran, Ivanuš 

Grmek, 2010). 

Na učiteljev profesionalni razvoj vplivajo tudi dejavniki, ki so dveh vrst. Eno so notranji 

dejavniki, h katerim spadajo učiteljeva prepričanja, pojmovanja in subjektivne teorije, drugo pa 

so zunanji dejavniki, h katerim spadajo različne oblike formalnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja učiteljev, uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu ter neformalni 

vplivi, kot so klima na šoli, vpliv staršev in odločitev za poklic (Javornik Krečič, 2008, po 

Obran, Ivanuš Grmek, 2010). 

Znanstveniki raziskujejo in opazujejo kontinuiran proces učiteljevega profesionalnega razvoja: 

»izkušnje – refleksije – delovanje«. Nenehno reflektiranje izkušenj, pa naj je to osebno ali 

skupinsko, prepletanje izkušenj s teorijo, proces učiteljevega nenehnega učenja, so dejavniki, 

ki tako na profesionalni kot na osebni ravni omogočajo stalno rast. Brez tega učiteljevega 

profesionalnega razvoja ne bi bilo oziroma si ga ne moremo predstavljati. Da bi učitelju 

profesionalni razvoj dobro uspeval, mora imeti razvite sodelovalne in komunikacijske 

spretnosti z namenom razvijanja šole kot profesionalnega delovnega prostora. Učitelji, ki vidijo 

sebe kot napredujoče osebe in profesionalce, so bolj dovzetni za opazovanje in podporo rasti v 

drugih ter pri delu na poti k novi prijateljski, tovariški šolski kulturi, kjer se odgovornost deli. 

Učitelji niso le porabniki znanja, ki ga proizvajajo drugi, ampak morajo biti tudi njegovi 

ustvarjalci, proizvajalci (Kalin, 2004, po Obran, Ivanuš Grmek, 2010). 

Da bodo učitelji čim uspešnejši v profesionalnem razvoju, bodo morali postati učenci svoje 

prakse, kar pomeni, da se bodo morali začeti učiti o svoji praksi. To pa pomeni, da jo bodo 

morali znati opazovati, kritično ovrednotiti in analizirati, iskati rešitve, jih uvajati v svojo 

prakso in ponovno ovrednotiti. V tem procesu naj učitelji ne bi bili sami, saj bo na tak način 

proces uspešnejši (Vonta, 2007, po Obran, Ivanuš Grmek, 2010). 

Krek in Vogrinc (2007) kot eno pomembnejših oblik spodbujanja učiteljevega profesionalnega 

razvoja opisujeta in predlagata povezovanje fakultet in šol. V projektih (na primer projekt 

Partnerstvo fakultet in šol) imajo učitelji prek sodelovanja s strokovnjaki in mentorji s fakultet 

izjemno možnost stalnega izobraževanja ter sodelovanja pri raziskavi lastne pedagoške prakse. 

V članku predstavljata učitelja v vlogi raziskovalca lastne pedagoške prakse s pomočjo 

akcijskega raziskovanja, ki je po njunem mnenju »najprimernejša oblika raziskovanja in 

izboljševanja lastne prakse«.    

 

2.6 VPLIV ZUNANJIH DEJAVNIKOV NA DELO UČITELJA 

Na učitelja in njegovo delo vplivajo številni dejavniki. Na učiteljevo poklicno delovanje ob 

notranjih (šolskih) močno vplivajo tudi izvenšolski dejavniki. Učiteljevo delovanje v šoli 

usmerjajo njegovi strokovni, pedagoški in didaktični nazori. Prav tako močno vplivajo tudi 
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učenci, starši, poklicni sodelavci, vodstvo šole in zunajšolski organi. Zunajšolski organi 

zastopajo širšo skupnost, ki s svojimi interesi in z zahtevami do šole bistveno pogojuje tudi 

položaj učitelja (Strmčnik, 2001). 

Vsi ti deležniki imajo v zvezi z delom učitelja svoje zahteve in pričakovanja. Pričakovanja 

okolice do učitelja so lahko bolj ali manj realna, lahko pa izhajajo iz želje, kakšno naj bi bilo 

učiteljevo delovanje. Učitelju ni lahko upoštevati vseh želja in se izogibati tistim, ki dajejo 

prednost le enim interesom (bodisi družbenim bodisi učenčevim). Zaradi tega pri učiteljih 

pogosto prihaja do napetosti in stresa. Težave se lahko izražajo tudi kot konflikt. Konflikti, ki 

so pogosti tudi s starši učencev, lahko močno vplivajo na učiteljevo učno delo in socialne 

odnose (Strmčnik, 2001). Zaradi mnogih vplivov se je zelo povečala obremenjenost učitelja. V 

zadnjem obdobju se je izredno povečala občutljivost za otrokove pravice. Izredno so se 

povečale zahteve glede dela z otroki s posebnimi potrebami. Spodbuja se integracija oziroma 

inkluzija, delo z nadarjenimi učenci, individualizacija, medpredmetna povezava itd. Dodaten 

pritisk na delo učitelja predstavlja tudi povečan obseg administrativnega dela, povečan nadzor 

države, vedno večja kritičnost staršev in javnosti. Tudi vse bolj razširjena računalniška 

tehnologija ima velik vpliv na učiteljevo delo, saj omogoča dostop do vseh mogočih informacij 

in znanj (Bečaj, 2008). 

 

2.6.1 Šola  

Šola je zelo kompleksen, odprt socialni sistem. Je ustanova, ki ima svojo strukturo, vrednote, 

cilje, pravila, strategije, metode. Najpomembnejši del šole so ljudje, ki vstopajo v medsebojne 

odnose. Kakovost oziroma klima šole se pogosto kažeta prav skozi odnose med ljudmi na šoli, 

med učenci, učitelji in vodstvom šole. Najpomembnejši cilj šole je učenje. Učenje se uresničuje 

z dialogom, zato so za šolo dobri medsebojni odnosi oziroma ustrezna komunikacija ključnega 

pomena. Učenje je torej ena izmed najpomembnejših sposobnosti šole. Šola, ki se je sposobna 

učiti, se bo lahko uspešno kosala z zahtevami okolja (Rupar, 2004). 

Kako preseči stare vzorce vedenja in si pridobiti nove, bolj učinkovite, je eno najpomembnejših 

vprašanj današnje šole. Učitelj kot nosilec vzgojno-izobraževalnega procesa je tako pred 

zahtevno nalogo, saj se mora prilagajati novim zahtevam. Vprašanja, na katera mora najti 

ustrezne odgovore, so: Kako se usposobiti za delo v razredu? Kako vzpostaviti drugačne 

medsebojne odnose? Kako se pripraviti za odprto komunikacijo? Eden izmed načinov za 

ugotavljanje tega stanja je proučevanje oziroma merjenje šolske klime in obenem tudi šolske 

kulture, ki je v neposredni zvezi z vedenjskimi vzorci šole in s tem tudi z njeno klimo. Kultura 

ali organizacijska kultura sta pojem, ki ga pogosto enačijo s pojmom organizacijska klima. 

Organizacijska klima se omejuje na to, kako člani organizacije doživljajo resničnost v 

organizaciji. Organizacijska kultura se ukvarja s pojavi, ki so objektivni, na primer navade, 

vrednote, norme (Bizant, 2009). 
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Fullan in Hargreaves (2000, po Bizant, 2009) govorita o dveh temeljnih tipih kulture šol:  

 individualistični,  

 sodelovalni.  

S kulturo razumeta vodilna prepričanja in pričakovanja, ki se kažejo v delovanju šole, posebno 

še v odnosih med ljudmi. Kultura pomeni, da v šoli delamo in se vedemo drug do drugega na 

tak način. Kultura predstavlja splošno sprejeta prepričanja ali vrednote. Kultura je v bistvu 

socialna resničnost, katere pomembna funkcija je premagovanje negotovosti oziroma 

strukturiranje okolja. Klimo si lahko predstavljamo kot posameznikovo razpoloženje, kulturo 

pa kot njegovo osebnost (Bizant, 2009).   

Šolska kultura je sestavljena iz prepričanj, katerih pravilnosti ne moremo preveriti (npr. koliko 

kazni ali nagrad je najbolj primernih). Bečaj (1999, po Bizant, 2009) pravi, da je kultura 

svetilnik, t.j. orientacijska točka, ki nam omogoča odločanje, vednost, da pravilno ravnamo, in 

zaščitenost, da delamo prave stvari. Del šolske kulture so splošna prepričanja v naših šolah o 

tem, kako naj učitelji vzpostavljajo disciplino v razredu (biti strog, ne popuščati, sicer ne 

dosežeš nič). Obstaja niz prepričanj, ki so del kulture in so izredno stabilna; ta prepričanja 

usmerjajo naša ravnanja. Kadar je neki učenec nesramen do učitelja, učitelj nima časa 

razmišljati, kako naj ravna, da bo pravilno reagiral – njegovo ravnanje vodijo prepričanja. O 

kulturi govorimo takrat, kadar je večina ljudi istega mnenja. Kultura je torej skupinski pojav. 

Jedro kulture je izredno stabilno in odporno na spremembe. Šolska klima je predvsem vzdušje 

v šoli – kako se počutijo učitelji in učenci na šoli, kakšni so odnosi med njimi. Je način življenja 

šole, duh šole. Šolska klima je splet različnih dejavnikov, ki dajejo šoli svojstven način 

delovanja in po katerem se posamezne šole razlikujejo med seboj (Bizant, 2009).  

 

2.6.2 Sodelovanje v šolskem kolektivu 

Dobra šolska klima je pomembna za kakovostno delo. Pogoj za ustvarjanje ugodne šolske klime 

je dobro sodelovanje in vzpostavljanje zaupanja med ravnateljem ter učitelji in med učitelji v 

kolektivu.  

V šolah ni dovolj samo povezovanje učiteljev v strokovne aktive določenega predmetnega 

področja, ampak je nujno tudi sodelovanje med učitelji različnih predmetov. Nekateri timi so 

formalni in stalni. Drugi timi nastajajo sproti, tudi neformalno, in se razdružujejo ter nastajajo 

novi. Sodelovanje pa lahko vključuje tudi sodelovanje s strokovnjaki izven šole. Sodelovanje 

in komunikacija ter pripravljenost in sposobnost prilagajanja so pomembne značilnosti 

produktivne kulture. Dober vodja spodbuja sodelovanje med zaposlenimi in jim pomaga pri 

oblikovanju široko sprejetih norm, vrednot in prepričanj, ki so v skladu z nenehnimi 

izboljšavami storitev za učence (Leithwood, Jantzi, Steinbach, 1998).  

Oblikovanje in razvoj uspešnih timov je eden od pogojev za uspešno delovanje šole (Sawatzki, 

1997, po Likon, 2004). Če šolski kolektiv ni sposoben ustvariti ozračja za skupinsko delo, je to 

lahko resna ovira pri delovanju šole. Skupinsko delo je potrebno za napredek pri poučevanju in 

predvsem za učiteljev napredek ter razvoj (Fullan, Hargreaves, 2000, po Likon, 2004). 
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Sodelovanje in komunikacija ter pripravljenost in sposobnost prilagajanja so pomembne 

značilnosti produktivne kulture, ki je pomembna in potrebna za izboljšanje kakovosti dela v 

šoli. Vodja mora v šoli spodbujati taka prepričanja in pričakovanja, ki se kažejo v pozitivnem 

delovanju šole, posebno še v odnosih med ljudmi na šoli. Cilj dobrih odnosov v kolektivu je 

zagotovitev najvišjih standardov in kakovosti pri razumevanju vrednot, norm, mnenj, prepričanj 

in vzorcev vedenja. Pri sodelovalni kulturi Fullan in Hargreaves (Fullan, Hargreaves, 2000, po 

Likon, 2004) ločita različne modele:  

 balkanizacija,  

 načrtovano sodelovanje,  

 udobno sodelovanje,  

 prava sodelovalna kultura. 

 

Balkanizacija pomeni kulturo, v kateri se pojavijo določene skupine, ki mnogokrat tekmujejo 

med seboj, se borijo za oblast in so ohlapno povezane. Ta kultura ne zagotavlja kakovostnih 

odnosov med člani kolektiva, s tem pa se kakovost delovanja šole v smeri zagotavljanja 

najboljše storitve za učence bistveno poslabša (Likon, 2004).  

Načrtovano sodelovanje, ki predpisuje čas in obliko sodelovanja, tudi ne prinaša želenih 

rezultatov (Likon, 2004).  

Udobno sodelovanje pomeni sodelovanje majhnega števila učiteljev, ki si izmenjujejo gradiva 

in si svetujejo. Ni pa razmišljanja o lastnem delu, kritike postavljanja medsebojnih vprašanj ali 

dogovora. Pri delu v šoli ne pride do bistvenih izboljšav (Likon, 2004). 

Prave sodelovalne kulture ne odrejajo kolegialne pomoči in partnerstva, ampak ju omogočajo 

in spodbujajo. Ravnatelj naj samo izrazi pričakovanja o skupnem delu in naj ne določa časa in 

oblike (Fullan, Hargreaves, 2000, po Likon, 2004). 

Ugodna šolska klima je pomembna za kakovostno delo (Resman, 1994a, po Likon, 2004). 

Pogoj za ustvarjanje ugodne šolske klime je dobro sodelovanje in vzpostavljanje zaupanja med 

ravnateljem ter učitelji. Za kakovost dela učitelja ni pomembno samo sodelovanje med učitelji, 

ampak tudi sodelovanje z drugimi strokovnimi delavci šole in starši. 

 

2.6.2 Ravnatelj 

Ravnatelj kot vodja se mora zavedati, da so učitelji in ostali zaposleni dovolj strokovno 

usposobljeni, da sami poiščejo rešitve ter odgovore. Vloga ravnatelja je, da nastopa kot »trener« 

in pomaga pri ustvarjanju ustvarjalne energije pri posamezniku. Ravnatelj mora pomagati pri 

ustvarjanju zavesti o pomembnosti nenehnega učenja. Pri tem mu mora biti v veliko pomoč 

njegova sposobnost ustvarjanja dobrih odnosov v kolektivu, spodbujanje zaposlenih k 

sodelovanju in ustrezno delegiranje nalog (Možina, 2009, po Kucler, 2013). 
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Ena od skrivnosti uspešne šole je tudi kakovostna medsebojna interakcija, ki bogati ustvarjalno 

sodelovanje in je hkrati prvi pogoj za uspešno opravljeno nalogo. Pogoj, da sploh pride do 

sodelovalnih odnosov, je prijazna komunikacija, ki je odraz spoštovanja in razumevanja. 

Ravnatelj mora imeti zmožnosti izvajanja komunikacije v smislu ustvarjanja pozitivnih 

medsebojnih odnosov, aktivnega poslušanja sodelavcev, motivacije, strokovnega pojasnjevanja 

in svetovanja ter sprotnega reševanja morebitnih konfliktnih situacij. Pri komunikaciji in 

vodenju je pomembno, da redno izvaja t. i. »sprehajalni menedžment«, ki predstavlja opaznost 

na hodnikih šole, v jedilnici, knjižnici, na šolskem dvorišču (Koren, 2007). Pri tem je 

pomembno, da upošteva predloge, ki jih dobi od različnih deležnikov. Še posebej to velja za 

predloge, želje in rešitve, ki jih predlagajo učenci, saj imajo le-ti pogosto najbolj realen vpogled 

v delovanje in stanje na šoli. Učinkovito in ustrezno komuniciranje se neposredno odraža v 

šolski klimi, njeni kulturi, oblikovanju samopodobe vseh deležnikov v šoli ter predvsem v 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa posamezne šole (Koren, 2007). 

Ravnateljevo delovanje na šoli mora biti umirjeno in ne sme ogrožati dela učiteljev ali slabiti 

njihove pozitivne samopodobe. Pomembno je, da ravnatelj pozna svoje sodelavce in prilagaja 

načine vodenja ter motiviranja njihovim značilnostim. Pomembno je, da zna uporabiti tudi 

dodatne motivatorje, kot so priznanja, pohvale, nagrade, osredotočenost na uspešno delo, 

večanje odgovornosti, podporo pri napredovanjih in stalnem razvoju. Ravnatelj naj ocenjuje 

dejanski prispevek posameznika k ciljem organizacije in jih skladno s tem tudi nagrajuje. 

Prizadevati si mora za demokratično vodenje in odprto komunikacijo. S tem daje pozitiven 

zgled za načine dela. S čustveno hladnim in avtoritativnim vodenjem, ki ne zajema sodelovanja 

in komunikacije, ampak samo izvajanje določenih zahtev, ravnatelj pri učiteljih ne spodbuja 

pozitivne samopodobe, iniciativnosti in inovativnosti. V ukazovalnem in hierarhičnem odnosu 

večina prizadetih učiteljev tudi v razredu uporablja tovrstne metode, s čimer pri učencih ne 

razvijajo samostojnosti, kritičnosti, ustvarjalnosti in iniciativnosti, ki predstavljajo primarne 

vzgojne cilje v šoli (Koren, 2007). 

Ravnatelj se mora zavedati, da so odločitve, v katere so vključeni delavci šole, veliko bolj 

učinkovite in bodo lažje dosegle želeni cilj. S svojim delom mora težiti k izboljšanju odločitev, 

pospešitvi procesa odločanja, izboljšani usposobljenosti sodelavcev, zagotavljanju prevzemanja 

pobud zaposlenih itd. Učitelji in drugi pedagoški delavci od ravnatelja pričakujejo pogostejše 

in odprte pogovore, pohvale za dobro opravljeno delo, podporo, skrb za prijetnejše ozračje v 

šoli, organizacijo neformalnih srečanj, več interesa za njihove probleme pri poučevanju, 

medsebojno zaupanje, konstruktivno reševanje konfliktov, dobro informiranje ... Pričakujejo, 

da bo vodja prisluhnil njihovim zamislim, mnenju, predlogom, priporočilom in tudi občutkom 

(Koren, 2007). 

Izrednega pomena je sodelovanje med ravnateljem in učiteljem v primeru, ko prihaja do izzivov 

pri vzgojnem ukrepanju v razredu. Ravnatelj mora ukrepati že zaradi svojega vodilnega 

položaja in višje stopnje avtoritete. Pogosto se dogaja, da se ravnatelji ne poglobijo dovolj v 

problematiko in bistvo učnega procesa. Posledica tega je pomanjkanje podpore in povratnih 

informacij učiteljem. Ravnatelji pogosto ne vidijo, da je mogoče v ozadju številnih problemov 

z administracijo, starši, otroki vzgojno zahteven razred. V takih primerih pogosto ukrepajo s 
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pozicije moči in pritiskajo na učitelje. Učitelji vidijo bistvo svojega dela v tem, da učencem 

približajo znanje za življenje in se ne želijo ukvarjati z, po njihovem mnenju, obrobnimi 

zadevami. Takrat si želijo podporo ravnatelja pri uresničevanju svoje poglavitne naloge, zato si 

med svojimi vrstami želijo imeti bolj ravnatelje praktike kot ravnatelje birokrate (Ferjan, 1997). 

Želijo, da ravnatelji s svojim znanjem in izkušnjami profesionalno pomagajo ter podpirajo 

njihova prizadevanja na področjih vzgojno-izobraževalnega procesa. Zato je ravnateljeva 

naloga, da spodbuja notranjo motivacijo pri učiteljih in tako ustvari ustvarjalno strokovno 

okolje. Proces vodstvenega motiviranja učiteljev po Ferjanu (1997) je sestavljen iz: 

 poskušanja zadovoljitve potrebe (kar ni vedno mogoče); 

 ustvarjanja pogojev za dobro počutje posameznikov v kolektivu; 

 ustvarjanja ugodnih medčloveških odnosov v šoli kot organizaciji; 

 ustvarjanja ugodne klime za osebni in strokovni razvoj posameznikov; 

 ustreznega sloga vodenja posameznikov in organizacije. 

 

Doživljanje sodelovalne in spodbudne atmosfere je na šoli verjetno najmočnejši motivacijski 

faktor strokovnega razvoja. S tem se povečata moč in sodelovanje zaposlenih, s čimer se 

ustvarja več idej, več inovativnih pristopov, hkrati pa to preprečuje, da bi šola nazadovala v 

svojem razvoju in uresničevanju svojega poslanstva. 

 

2.6.3 Starši 

Tematika odnosov med šolo in domom je prisotna že od nekdaj. Pri vzgojno-izobraževalnem 

delu se prepletata delo družine in šole, zato ima njuno sodelovanje lahko zelo velik vpliv na 

vsestranski razvoj otroka. Staršem je treba zagotoviti vpogled v delo in življenje šol ter jim 

omogočiti sodelovanje. Predvsem pomemben je prvi stik s šolo – tako za starše kot za učence. 

Sprejem v novo okolje lahko trajno oblikuje odnos do ustanove, ki jo bodo učenci obiskovali 

vrsto let.  

Današnji način organiziranja šole še bolj intenzivno izpostavlja sodelovanje med domom in 

šolo. Na sodelovanje vplivajo šolska politika, vloga družine in šole v razvoju otroka, vloga 

staršev in šole ter njihove pristojnosti in odgovornosti, cilji šole, socialno-ekonomski status 

šolskega okolja ... Ob prvem stiku s šolo dobijo starši publikacijo šole in letni načrt, šola jih 

seznani z načini vključevanja šole v lokalno skupnost in jih povabi k sodelovanju, da se 

udeležujejo različnih srečanj in med drugim predlagajo tudi nove rešitve. Učitelji vidijo starše 

predvsem kot pomoč in oporo spremljanju učenčevega dela. Pomembno je razviti iskren in 

spoštljiv odnos, ki omogoča sodelovanje tudi v trenutkih, ko gre otroku težje, saj je zelo 

pomembno, da otrok takrat tega ne bo skrival. Cilj obeh je tako graditev možnosti za čim bolj 

učinkovito razvojno pot otrok. Ne le za učitelja, tudi »… za ravnatelja kot pedagoškega vodjo 

je zelo pomembno, da se zaveda kompleksnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost sodelovanja 

med šolo in domom. Ni dovolj, da zagotavlja sodelovanje s starši le na podlagi zakonskih 

podlag, ampak da z vso profesionalno odgovornostjo teži h kakovosti raznovrstnih oblik 
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sodelovanja. Za drugačno filozofijo dela in sodelovanja s starši naj bi ravnatelj učitelje navdušil, 

jih notranje motiviral« /…/ »Od ravnatelja je močno odvisno, kako bodo starši zares vpleteni v 

življenje in delo šole. Ravnatelj je ključna oseba, ki spodbuja in razvija partnerstvo na vseh 

nivojih« (Intihar, 2002, str. 49). 

Vprašanje, ki ga mora učitelj s pomočjo vodstva šole razrešiti, je: Kako graditi partnerstvo s 

starši? Sodelovaje se uresničuje skozi skupne dejavnosti in z dovolj pogostimi srečanji. Šola 

mora razvijati navade, ki podpirajo sodelovanje staršev. Odnos med šolo in domom, ki poudarja 

partnersko in vzajemno sodelovanje, ponuja veliko priložnosti za individualni pristop k razvoju 

otroka. Na ta način lahko učitelj bolje spozna družino, družina pa šolo. Intihar pravi, da si v 

partnerskem odnosu učitelji in starši enakopravno delijo informacije, cilje ter obveznosti, ki so 

vezane na vzgojno-izobraževalno delo in da imajo oboji (Intihar, 2002): 

 dejavno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja, 

 odgovornost za otrokov učno-vzgojni uspeh, 

 določene pravice in dolžnosti. 

V sodelovalnem ozračju se je lažje pogovoriti o ciljih staršev, šole in lažje opredeliti potrebe 

otrok. Učitelj mora biti v tem odnosu dober poslušalec in prijazen govorec, saj s svojim 

nastopom pred starši ustvarja tudi podobo šole. Pri odnosu učitelj – starši gre za komunikacijo 

na osebni in institucionalni ravni. S partnerskim odnosom se lahko bistveno izboljša 

komunikacija, starši so bolje seznanjeni z delom in življenjem šole. S tem se tudi spodbuja 

sodelovanje in povezovanje šole in širše družbene skupnosti. V primeru, ko ne pride do 

komunikacije in sodelovanja med šolo in domom, lahko to zelo negativno vpliva na 

socializacijo in vzgojno-izobraževalno uspešnost učencev. Sodelovanje je potrebno negovati 

tako s formalnimi kot neformalnimi odnosi. Formalne oblike (roditeljski sestanki, govorilne 

ure) staršem omogočajo pridobivanje informacij, niso pa tako uspešne za razvijanje 

medsebojnega zaupanja. V manj formalnih oblikah se starši bolj odprto pogovarjajo o svojem 

otroku, o pričakovanjih in skrbi za njegovo prihodnost. Neformalne oblike sodelovanja (odprte 

učne oblike, predstavljanje različnih poklicev in dogodkov iz preteklosti, pripravljanje razstav 

in prireditev, vključevanje v različne projekte, pomoč in sodelovanje pri dobrodelnih in 

zbiralnih akcijah, vodenje interesnih dejavnosti, sodelovanje pri pridobivanju materialnih 

sredstev za pouk ...) pripomorejo k večjemu zaupanju staršev do šole in učitelja. V partnerskem 

odnosu se starši ne smejo počutiti podrejene oziroma v vlogi pasivnih poslušalcev. Oblike 

sodelovanja morajo biti natančno načrtovane, ciljno naravnane, realizirane in ovrednotene 

(Intihar, 2002). 

Velkavrh navaja najpogostejše vzroke, ki jih omenjajo učitelji in starši za njihovo neuspešno 

medsebojno partnerstvo, in sicer (Stegelin in Wright, 2003, po Velkavrh, 2008, str. 62): 

»Učitelji pogosto menijo, da: 

 staršev šola ne zanima; 

 so starši preveč zaposleni; 
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 mame bolj skrbijo zase kot za otroke; 

 zakonca danes bolj zanima nakupovanje kot njuni otroci; 

 so starši jezni, kadar jih učitelji pokličejo; 

 se starši ne ukvarjajo z vzgojo svojih otrok; 

 se starši umaknejo. 

Med navedbami staršev pa beležita naslednje vzroke za nesodelovanje: 

 učitelji me ne želijo zraven; 

 moji otroci ne želijo, da sem zraven; 

 nimam časa; 

 učitelji pričakujejo več, kot zmorem narediti; 

 ne morem vedeti, kaj želijo; 

 nočem več peči piškotov; 

 je čas, da naredim svoje delo; 

 to je edini čas, ki ga imam zase …« 

Odgovori nakazujejo, da se je treba resno posvetiti odnosom med šolo in straši ter najti ustrezne 

oblike sodelovanja. Šole v današnjem času za svoje kakovostno delo potrebujejo sodelovanje 

vseh deležnikov v šoli in polno podporo staršev. Intiharjeva o tem pravi, da »… dobro 

sodelovanje s starši spada pod pomembne kazalnike kakovostnega vzgojno-izobraževalnega 

dela. Načrtno, ciljno in problemsko naravnano pedagoško andragoško delo šole s starši se 

uresničuje prek različnih vsebin formalnega in neformalnega sodelovanja. Konstruktivno 

reševanje učne in vzgojne problematike je odsev učno-vzgojnih prizadevanj staršev ter učiteljev 

in vodstvenih ter svetovalnih delavcev. Ustvarjalno sodelovanje šole (učiteljev) in doma 

(staršev) ponuja veliko možnosti in priložnosti za bolj kakovostno življenje v šoli, družini in 

lokalni skupnosti« (Intihar, 2002, str. 46). 

 

2.6.4 Učenci 

Učitelji si v veliki meri prizadevajo uresničiti vse zastavljene smotre in cilje iz učnega 

programa. Pozabljajo pa, da imajo pred seboj otroke, ki jim je treba pomagati, da oblikujejo 

svojo osebnost. V učnem programu so nekateri predmeti, ki imajo oznako »vzgojni«. Veliko 

učiteljev pozablja, da je vzgoja pomembna prav tako kot izobraževanje pri vseh predmetih. Pri 

vzgoji otrok se učitelji spopadajo z velikimi težavami. V novi šolski zakonodaji je položaj 

učenca definiran tako, da mu je omogočeno skoraj vse. Zato je pogosto sodelovanje med otroki 

in učitelji bolj kot na učnem pomembno in potrebno na vzgojnem področju (Kučer, 2015). 

Otrok tako kot doma tudi v šoli preizkuša meje in si dovoli toliko, kolikor mu je dovoljeno. 

Zato je treba prostor napolniti predvsem z dobrimi odnosi in stvarmi, da otroku ne ostane 
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prostor za slabe stvari. V osnovni šoli imajo učitelji izjemno priložnost, da pomagajo 

izoblikovati učenčevo osebnost. Žal pa se mnogi učitelji, zlasti v začetku otrokovega šolanja, 

ne zavedajo pomembnosti te svoje vloge. Učitelji bi morali negovati to svoje poslanstvo. Če se 

v tem obdobju naredi velike napake, jih je kasneje zelo težko popraviti. Vzgoja zahteva veliko 

učiteljevega napora, saj mora skrbeti, da v celoti izpelje zadane cilje, hkrati pa usklajeno 

delovati tudi na vzgojnem področju. Vsaj v začetnem obdobju šolanja je za učence 

pomembneje, da šola vključuje višjo raven vzgoje in manjšo zahtevnost znanja (Kučer, 2015).   

Učitelj si lahko odnos in avtoriteto pri učencih ustvari na dva načina. Nekateri učitelji 

predpostavljajo, da so ljudje po svoji naravi leni, da ne marajo dela in potrebujejo nadzor. Zato 

učenci potrebujejo strogo vodenje, toge in nepopustljive smernice, nagrajevanje ubogljivih, 

kaznovanje neubogljivih. Tovrstno negativno stališče ustvarja nenehni pritisk na učence, kar 

zagotovo ne prispeva k ugodni razvojni klimi. Drugi način predvideva, da moramo ljudem 

verjeti in predpostavljati, da radi delajo, so samoiniciativni in odgovorni. Učitelji, ki so 

usmerjeni v pozitivno vodenje, verjamejo, da so učenci samodisciplinirani, ustvarjalni in radi 

sprejemajo predlagane cilje. V takem okolju je treba učencem postavljati visoke cilje in 

pričakovanja, a hkrati skrbeti, da so deležni pravih spodbud ter ustreznega nagrajevanja. 

Rezultat uspešne šole je, da so potrebe učencev zadovoljene in da ima šola pozitiven vpliv na 

njihov razvoj. Učitelj, ki je uspešen, se zaveda svojega vpliva na učence in ve, da so poleg 

njegovih lastnih potreb pomembne tudi potrebe učencev. Takšen učitelj ve, kako mora vplivati 

na učence, da pride do rezultata, kakršnega si želi (Brajša, 1995, po Kučer, 2015). 

V šolah se pojavlja vedno večje število učencev s posebnimi potrebami in učencev, ki posebnih 

potreb nimajo, so pa na svoj način zelo posebni. Skozi prakso in delo v razredu se učitelj nauči 

veliko tehnik reševanja težav. Nepravilen pristop učitelja lahko zadevo le še poslabša, zato je 

pomembno, da učitelj pozna učenca in njegove težave (Kučer, 2015).  

Vsak razred ima tudi razrednika. Na razredni stopnji so to razredni učitelji, torej učitelji, ki so 

ves čas z učenci, na predmetni stopnji pa so to predmetni učitelji, ki so z učenci samo pri 

določenem predmetu in razrednih urah. Kljub vsemu pa imajo učenci drugačen odnos do 

učitelja razrednika kot do ostalih učiteljev. Pomembno je, da si razrednik pridobi zaupanje 

učenca, saj bo nadaljnje delo veliko lažje, ker bodo učenci razredniku zaupali svoje težave 

(Kučer, 2015).   

Veliko večjo vlogo kot predmetni učitelj ima razrednik. Pogosto se učenci do razrednika vedejo 

drugače kot do predmetnih učiteljev. Učitelj razrednik mora biti učencem na voljo, da se lahko 

z njim pogovorijo o težavah, ki jih pestijo v šoli in doma. Odprtost in dostopnost sta vrlini, ki 

bosta razredniku omogočili boljše sodelovanje z učenci in njihovimi starši (Brown, Earlam in 

Race, 2001, po Kučer, 2015).   

Odnos med učiteljem in učencem je velikega pomena. Če ima učenec z učiteljem dober odnos, 

bo rad prihajal v šolo, če pa ni tako, bo v šolo prihajal stežka in nejevoljen. Pomembno je, da 

se učitelj zaveda, kako veliko vlogo ima pri učencih. V primeru, da se učenec ne čuti sprejetega 

s strani učitelja, se lahko pojavijo različne vedenjske težave, ki vplivajo na delo celotnega 

razreda. 
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2.7 OSEBNOSTNI RAZVOJ UČITELJA 

Učiteljeva osebnost zajema celoto telesnih in duševnih značilnosti. Sem spadajo vprašanja o 

sebi in drugih. Pri osebnostnem razvoju kot delu poklicnega razvoja gre za razjasnjevanje misli 

in občutkov, razvoj razumevanja sebe in okvirnih poklicnih situacij (Valenčič Zuljan, 2001). 

Osebnostna rast poteka v smeri razumevanja več vidikov življenja in sposobnosti 

učinkovitejšega upravljanja s seboj. Poteka v smeri odprtosti, prilagodljivosti, raziskovanja 

smisla in smeri življenja. Učitelj je ustvarjalni strokovnjak, ki se mora nenehno odzivati na 

kompleksne in nepredvidljive situacije. Proces svojega učenja temelji na osebnostnem 

spreminjanju (Devjak in Polak, 2007). 

Pri razvoju odraslih je predvsem poudarjen pomen in vpliv socialnega okolja ter učenja iz 

lastnih izkušenj. Odrasli gradimo identiteto na podlagi življenjskih izkušenj, ki jih pridobivamo 

s številnimi in raznovrstnimi družbenimi vlogami. Delujemo predvsem v treh socialnih okoljih: 

družina (partnerstvo, starševstvo), delo in prosti čas. Izkušnje iz navedenih okolij omogočajo 

neformalno in formalno socializacijo. Ta ima funkcijo vzpostavljanja in ohranjanja identitete, 

ki je povezana z zadovoljevanjem posameznikovih potreb ter usvajanjem norm, vrednot in 

vzorcev vedenja okolja, v katerem posameznik živi. Za celovito osebnostno rast je potreben 

razvoj v vseh treh okoljih, saj vse pridobitve, vrednote in vedenja niso v celoti prenosljivi med 

področji (npr. službeni v partnerske odnose). Medtem ko izkušnje iz delovnega okolja 

prispevajo predvsem k profesionalnemu razvoju in družbeni identiteti, predstavljajo izkušnje iz 

okolja, v katerem posameznik preživlja prosti čas, predvsem polje razvoja osebne identitete – 

osebnostni razvoj (Fleten Jordan, 2009). 

Ljudje razvijajo svojo identiteto vse življenje s pomočjo obvladovanja nekaterih temeljnih 

življenjskih spretnosti, kot so sprejemanje, dajanje, zadrževanje, osvobajanje, delo, sodelovanje 

in sprejemanje sebe. Posameznik gre v svojem razvoju skozi različna obodbja, ki jih lahko 

razdelomo na obdobje iskanja identitete, obodbje intimnega zbliževanja, obdobje generativnosti 

(ustvarjalnost, skrbnost) in obdobje integracije osebnosti. Skozi ta obdobja posmeznik pri 

izpolnjevanju oziroma razvijanju življenjskih spretnosti doživlja krize. Njegov osebnostni 

razvoj pa se kaže skozi razreševanje teh kriz. Razvojne krize nam torej sporočajo naravo 

sprememb oziroma razvoja (Fleten Jordan, 2009). 

Odločitev za poklic učitelja dozori v času adolescence. Takrat oseba razvije svojo razmeroma 

trajno identiteto na podlagi realnih sposobnosti, kar se kaže v pomembnih odločitvah (poklic, 

spolna usmerjenost, svetovni nazor) in izostri integrirano predstavo o sebi (Fleten Jordan, 

2009). Gogala (1966, po Fleten Jordan, 2009) takšno osebnost poimenuje enkratna in 

karakteristična osebnost učitelja.  

V obdobju zgodnje odraslosti se posameznik srečuje s konfliktom intimnosti. V tem obdboju je 

v ospredju oblikovanje konstruktivnega odnosa v prijateljstvu in spolnosti. Posameznik 

izboblikuje boljše sposobnosti za sodelovanje, deljenje občutkov in idej z drugimi, kar se kaže 

v vzpostavljanju trajnejših odnosov in prizadevanjih za uspeh v poklicu. Učitelj na tej stopnji 

ni egocentrični učitelj, ampak je družbeno povezan. Ves čas poudarja pomen vzpostavitve 

pristnih in globokih odnosov z učenci. (Fleten Jordan, 2009).  
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V srednjih letih lahko posameznik prek kreativnih in produktivnih dejavnosti doseže ustrezno 

izpolnitev. V tem obdobju vzpostavi sistem za ustrezno delitev dela med delovnim mestom in 

družino. Razvija ustvarjalni odnos, skrb za družino, družbo in prihodnje generacije. Učitelj je 

na tej stopnji razvijajoči se učitelj, ki se nenehno izpopolnjuje, je iskreno predan poklicu in 

drugim življenjskim dogodkom. Če kriza tega obdobja ni ustrezno razrešena, se lahko 

posameznik v tem obdobju prepusti stagnaciji ali pretiranemu ukvarjanju s samim seboj. To pa 

lahko vodi v depresijo ali zakopanost v delo (Fleten Jordan, 2009).  

Leta staranja lahko človeka napolnijo z občutki izpolnitve in zadovoljstva z življenjem in v tem 

primeru razvije usrezno življenjsko integriteto. V nasprotnem primeru ga lahko zajame 

življenjski obup (Fleten Jordan, 2009).  

Cilj osebnostnega razvoja (razvoja identitet) je osebnostna zrelost. Lamovčeva (1994, po Fleten 

Jordan, 2009) opozarja na velike razlike v pojmovanju optimalne zrelosti pri različnih 

psiholoških usmeritvah. Obstajajo tudi različna merila zrelosti glede na države oziroma 

kulturno okolje, večina avtorjev pa se strinja, da je osebnost odprt in organiziran sistem 

lastnosti. Bistvo zrelosti je notranji način uravnavanja, ki omogoča ohranjanje strukture 

integritete. Kriterij zrelosti ni sprejemanje zahtev okolja, temveč sposobnost (osebe), da 

zavzame lastno stališče do teh zahtev (Lamovec, 1994, po Fleten Jordan, 2009).  

Osebnostna zrelost učitelja se kaže na več področjih. Zlasti pomembna je socialna zrelost, ki 

omogoča uspešno sodelovanje z drugimi. V šolskem okolju se učiteljeva socialna zrelost kaže 

v neodvisnem ravnanju, odgovornosti, usklajevanju zahtev z drugimi, ohranjanju vrednot in 

standardov ravnanja pri reševanju problemov, kritičnem predvidevanju posledic, sprejemanju 

družbene obveznosti in samospoštovanju. Pri tem je še posebej pomembna sposobnost 

razvijanja sodelovanja in timskega dela med učitelji. Tako sociano zreli učitelji lahko v manjših 

skupinah načrtujejo, preizkušajo in analizirajo učni proces ter strokovne probleme, si 

medsebojno svetujejo in pomagajo (Lamovec, 1994, po Fleten Jordan, 2009). 

Drugo pomembno področje, na katerem se kaže osebnostna zrelost, je intelektualno. Gre za 

zrelost interesov v nasprotju z egocentričnostjo, zrelost stališč, odsotnost predsodkov in 

realistično samoocenjevanje (Lamovec, 1994, po Fleten Jordan, 2009).  

Tretja, emocionalna zrelost, pomeni čustveno stabilnost, neodvisnost in vzpostavljanje ter 

ohranjanje globljih čustvenih vezi (Lamovec, 1994, po Fleten Jordan, 2009).  

Zelo pomembno področje, ki kaže stopnjo osebnostnega razvoja, je področje moralne zrelosti, 

skozi katerega se oblikuje stabilen moralni kodeks, v katerega učitelj verjame (Lamovec, 1994, 

po Fleten Jordan, 2009).  

Učiteljski poklic je zahteven, vendar lahko osebnostno zrelemu človeku daje veliko osebnega 

zadovoljstva. Nasprotno pa tarnanje nad čustveno obremenjenostjo, velikimi zahtevami in 

slabim družbenim položajem učiteljskega poklica kaže na prepričanje posameznikov, da svet 

oblikujejo drugi, ne oni sami (Fleten Jordan, 2009). 
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2.8 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE UČITELJA 

Kakovostno vseživljenjsko učenje združuje vse vrste učenja in izobraževanja. V ta okvir 

štejemo formalno in neformalno (priložnostno) učenje. Formalno učenje se odvija v institucijah 

za izobraževanje in usposabljanje. Udeleženci v njih pridobijo kvalifikacijo oziroma ustrezno 

diplomo. Neformalno učenje je komplementarno in ostaja zunaj teh institucij; nima statusa in 

vrednosti »pravega« učenja. Evropska komisija in njene članice so v okviru Evropske strategije 

zaposlovanja opredelile vseživljenjsko učenje kot »namerno učno aktivnost, ki teče s ciljem, da 

se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine« (Memorandum o vseživljenjskem učenju, 2000). 

Na splošno velja, da je treba izobraževanje učiteljev pojmovati kot odprt in dinamičen sistem 

ter del trajnega procesa. Kot odprt in dinamičen sistem je izobraževanje učiteljev vtkano v 

različne sfere (»družbo nasploh«, državo, univerze, pedagoške fakultete, šole) in ima veliko 

število različnih akterjev (izobraževalce učiteljev, učitelje, politike, uradnike in šolske 

inšpektorje, agencije za zagotavljanje kakovosti). Akterji imajo morda različna mnenja, interese 

in pooblastila glede bistvenih problemov izobraževanja učiteljev in učiteljskega poklica (na 

primer o kurikulih in temeljih znanja za poučevanje in učenje, zagotavljanju kakovosti, 

izpolnjevanju pogojev za pedagoško prakso) (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 

2001). 

Izobraževanje učiteljev mora zagotavljati oporo profesionalnemu razvoju učiteljev v vseh 

obdobjih njihove poklicne poti. Kontinuiran profesionalni razvoj se začne s pridobivanjem 

kandidatov za začetno izobraževanje učiteljev, sestavljajo pa ga naslednje med seboj tesno 

povezane sestavine (Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001): 

• začetno izobraževanje učiteljev, 

• uvajanje v delo, 

• stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev in 

• nadaljnje izobraževanje. 

Kontinuiran profesionalni razvoj je treba povezovati z inovacijami v vzgoji in izobraževanju, 

razvojem in izboljšavami v šolah ter raziskavami v vzgoji in izobraževanju. Kljub splošnemu 

soglasju o potrebi po dinamičnem pojmovanju izobraževanja učiteljev je večina sistemov in 

modelov izobraževanja učiteljev v državah članicah Evropske unije načeloma še naprej 

organizirana tradicionalno. Osrednjo pozornost namenjajo sorazmerno kratkemu obdobju 

začetnega izobraževanja učiteljev, pri tem pa zanemarjajo pomen stalnega profesionalnega 

razvoja. Inertnost se kaže tudi v ostrem ločevanju med začetnim izobraževanjem učiteljev, 

stalnim strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem za pridobitev nove izobrazbe. Le malo 

je sistematične povezanosti med začetnim izobraževanjem učiteljev, šolami, kadrovskim 

razvojem, razvojem in izboljšavami šol ter raziskovanjem v vzgoji in izobraževanju (Zelena 

knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). 

»Profesionalno rast učitelja moramo videti kot vseživljenjski proces, ki vključuje nenehno 

učenje in profesionalni razvoj skozi poklicno pot. Dodiplomsko izobraževanje učiteljev mora 

biti visoko kakovostno, da bi omogočalo dobro podlago za proces nadaljnje rasti« (Kalin, 1999, 
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str. 23, po Fleten Jordan, 2009). Slediti mora primerno uvajalno obdobje, ki spodbuja proces 

socializacije učitelja in njegovo spoznavanje s poklicem ter podpira razvoj učitelja kot 

avtonomnega profesionalca. Začetnemu izobraževanju sledi možnost za izvajanje ustreznega 

stalnega izobraževanja, podiplomsko ali nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki je 

usmerjeno k različnim potrebam učiteljeve profesionalne rasti, vključujoč refleksivne elemente 

(Kalin, 1999, po Fleten Jordan, 2009).  

Različne raziskave kažejo, da pri vseživljenjskem izobraževanju obstaja potreba po doseganju 

ravnotežja med samoevalvacijo in zunanjo evalvacijo, med podporo in pritiskom. Usklajevati 

je torej treba oboje: osebne in profesionalne potrebe učiteljev ter potrebe, ki izhajajo iz državnih 

oziroma lokalnih oblasti. Učitelji kritizirajo možnosti, ki so jim ponujene za strokovni razvoj 

in kot glavni problem omenjajo šibek vpliv oblik razvoja na praktično delo učiteljev. 

Opredelitev vseživljenjskega izobraževanja učitelja smo povzeli po Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) in jo predstavili v poglavjih 2.8.1–2.8.3. 

 

2.8.1 Začetno izobraževanje učiteljev 

Izobraževanje strokovnih delavcev je vedno odraz političnih, družbeno-ekonomskih in 

socialnih razmer države. Ko govorimo o izobraževanju strokovnih delavcev v Sloveniji, ne 

moremo mimo političnih sprememb, ki so pomembno vplivale na značilnosti celotnega 

izobraževalnega sistema (Bela knjiga, 2011, str. 467). 

V zadnjih letih smo na družbeno-ekonomskem področju doživeli veliko sprememb, ki se 

odražajo tudi v sistemu vzgoje in izobraževanja. Države in različne mednarodne in/ali 

medvladne organizacije (npr. Organisation for Economic Cooperation and Development – 

OECD) so se na ekonomske in družbene spremembe odzvale na različne načine, vsem pa je 

skupno, da poudarjajo izjemno pomembno vlogo, ki jo ima pri odgovoru na te družbene 

spremembe izobraževanje. V Evropski skupnosti je bil odgovor na izzive družbenih sprememb 

povzet v Lizbonski strategiji (Lizbonski evropski svet, 23.–24. marec 2000), ki predpostavlja, 

da so evropski prebivalci tista sila, ki bo omogočila, da Evropska unija lahko postane najbolj 

konkurenčno gospodarstvo na svetu. Za doseganje tega cilja je treba definirati nove temeljne 

veščine, ki jih bodo ljudje razvili v procesu vseživljenjskega učenja ‒ od predšolskega obdobja 

in tudi še v obdobju, ko se upokojijo. Kakovostnejše izobraževanje in usposabljanje strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju je bilo tudi pomemben sestavni del delovnega programa o 

ciljih izobraževanja in usposabljanja do leta 2010, ki ga je leta 2002 potrdil Evropski svet v 

Barceloni in ki poudarja, da so strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju »ključni akterji v 

vseh strategijah, katerih cilj je spodbujati razvoj družbe in gospodarstva.« (Bela knjiga, 2011, 

str. 469–470). 

Na področje izobraževanja strokovnih delavcev v Sloveniji je imela največji vpliv vključitev 

slovenskega sistema v tako imenovano evropsko dimenzijo vzgoje in izobraževanja, ki se 

naslanlja na skupno evropsko dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot. Na področju 

univerzitetnega izobraževanja so se najpomembnejše spremembe začele leta 2003/2004, ko je 
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v Sloveniji potekala priprava in sprejem prve visokošolske zakonodaje, katere cilj je bil, da 

Slovenijo do leta 2010 vključi v enoten evropski visokošolski sistem. V prenovo študijskih 

programov so bile zajete tudi vse fakultete, ki izobražujejo prihodnje strokovne delavce. Projekt 

Tuning (Tuning Educational Structures in Europe), ki se je začel leta 2000, je bil usmerjen v 

oblikovanje konkretnih predlogov za uresničevanje bolonjskega procesa na ravni visokošolskih 

institucij ter posameznih predmetnih področij, njegov osnovni namen pa je bil razvoj skupne 

sodobne metodologije v podporo celoviti študijski prenovi. Eno od področij je bilo tudi 

področje edukacije, ki vsebuje področje izobraževanja učiteljev na splošno in študijske 

usmeritve s področja ved o izobraževanju. Dokument o skupnih evropskih načelih (2006) 

navaja, da potrebujejo strokovni poklici diplomo visokošolskega zavoda, učitelji morajo imeti 

izobrazbo iz svojega poklicnega področja in ustrezno pedagoško kvalifikacijo, programi 

izobraževanja strokovnih delavcev morajo biti na razpolago na vseh treh stopnjah 

(dodiplomski, magistrski in doktorski študij), predvsem pa je treba spodbujati pripravljenost 

strokovnih delavcev za raziskovanje in dokazovanje lastne prakse k razvoju novega znanja. 

Skupna evropska načela za učiteljske kompetence in kvalifikacije ponujajo izhodišča prenovi 

študijskih programov za področje vzgoje in izobraževanja po štirih načelih in treh sklopih 

kompetenc (Bela knjiga, 2011, str. 470–471): 

 Načela so: (1) učiteljevanje kot visokokvalificiran poklic, ki (2) je umeščen v kontekst 

vseživljenjskega učenja, (3) je mobilen in (4) utemeljen na partnerstvu. 

 Trije sklopi kompetenc pa so: (a) usposobljenost za delo z drugimi, (b) usposobljenost 

za delo z znanjem in (c) usposobljenost za delo z družbo in v družbi. 

Posledice omenjenih sprememb se odražajo tudi v konkretnem pedagoškem delu in nalogah 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Vloga strokovnega delavca v vrtcu, šoli, 

organizaciji za izobraževanje odraslih ali v drugih vzgojno-izobraževalnih institucijah se 

namreč precej razlikuje od vloge, ki jo je imel v preteklosti. Predvsem postaja vse 

kompleksnejša, kar izobraževalce strokovnih delavcev postavlja pred nove izzive in naloge. 

Prihodnje strokovne delavce je treba usposobiti za izvajanje diferenciacije in individualizacije 

ter s tem za prilagajanje poučevanja individualnim značilnostim otrok, učencev ali odraslih; za 

delo z otroki in učenci s posebnimi potrebami, vključno za delo z nadarjenimi otroki in učenci; 

za udejanjanje načela integracije in inkluzije; za medpredmetno povezovanje; za vzgojo in 

izobraževanje v skladu s skupno evropsko dediščino političnih, kulturnih in moralnih vrednot; 

obvladati morajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo; sposobni morajo biti oblikovati 

multikulturno učno okolje; znati morajo voditi oddelek; evalvirati delo ... Središče 

profesionalnega delovanja strokovnih delavcev ni več le posredovanje znanja, ampak tudi 

nudenje opore učencem pri njihovem učenju, osamosvajanju in prevzemanju odgovornosti za  

svoja ravnanja, seveda upoštevajoč njihovo starost. Strokovni delavci s spodbujanjem učenčeve 

radovednosti, samostojnosti, intelektualne doslednosti in ustvarjanjem možnosti za uspeh 

formalnega ter nadaljnjega izobraževanja odločujoče vplivajo na »pripravo mladih, ne le za to, 

da bodo z zaupanjem gledali v prihodnost, temveč da jo bodo tudi sami premišljeno in 

odgovorno gradili«. Čeprav strokovnega delavca običajno še vedno dojemamo kot strokovnega 

delavca znotraj nacionalnega konteksta (npr. jezik poučevanja, tradicija, zgodovina, identiteta, 
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nacionalnost ...), postaja vse bolj nujno, da ga jasno umestimo v evropski kontekst (npr. 

človekove pravice kot skupni vrednotni okvir, mobilnost, znanje jezikov, zgodovine, 

multikulturalizem, multiple identitete in državljanstvo). V multikulturni in večjezični Evropi je 

za strokovne delavce koristno, da neposredno spoznajo izkušnje drugih evropskih kultur in 

držav, drugih šolskih sistemov in sistemov izobraževanja strokovnih delavcev. V tem obdobju 

so se pojavili tudi številni projekti, ki so si za cilj zadali, da bodo identificirali trende v 

izobraževanju strokovnih delavcev v Evropi (npr. Evropska mreža o politikah izobraževanja 

učiteljev – ENTEP) in celo združili visokošolske in raziskovalne sisteme evropskih držav v 

skupni evropski visokošolski in raziskovalni prostor (European Higher Education and Research 

Area: EHEA + ERA) (Bela knjiga, 2011, str. 471–472). 

Šole in šolski sistemi tako nikakor ne smejo iti le v smeri prilagajanja spremembam pri načinu 

in organizaciji dela, pač pa morajo biti usmerjeni v pridobivanje novih kompetenc, ki izhajajo 

iz prilagajanja spremembam v družbi in profesionalnih vlog, ki naj bi jih strokovni delavec 

opravljal. Spremembe in izzivi zahtevajo ponovno definicijo poklicnih nalog in vlog strokovnih 

delavcev ter njihovega izobraževanja. Gre za t. i. »razširjeni« ali »novi« profesionalizem, ki ob 

visoki stopnji samostojnosti in specializiranega znanja izpostavlja tudi moralni okvir 

odgovornosti strokovnega delavca za širše učinke poklicnega delovanja, razumevanje ter 

odzivanje na družbene spremembe, dejavno vplivanje na pogoje lastnega dela, poglobljeno 

refleksijo in zmožnost, da na osnovi povratnih informacij stalno izboljšuje svoje delo z otroki, 

učenci ter odraslimi, pri čemer sodeluje s kolegi, starši in širšo skupnostjo. Zaradi vseh 

sprememb, ki povzročajo vse večjo raznolikost profesionalnih vlog strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju ter ob dejstvu, da pričakovanja države, staršev in učencev do strokovnih 

delavcev še nikoli niso bila tako visoka, se morajo strokovni delavci, če želijo strokovno in 

avtonomno opravljati svoje delo, usposobiti za novo razširjeno vlogo oziroma »posebne 

dodatne kompetence« (Bela knjiga, 2011, str. 471). 

 

2.8.2 Pripravništvo, uvajanje v poklicno okolje šole  

Začetek poklicnega delovanja strokovnih delavcev predstavlja pomembno obdobje z 

dolgoročnim vplivom na profesionalni razvoj strokovnih delavcev, njihovo poklicno 

učinkovitost, poklicno zadovoljstvo oziroma dolžino njihove poklicne kariere. Na specifičnost 

tega obdobja opozarjajo že poimenovanja, ki jih v strokovni literaturi zasledimo kot šok 

realnosti, faza preživetja, faza vstopanja. Pedagoški poklic zahteva visokoprofesionalna znanja 

ter strokovno avtonomno odločanje in presojanje strokovnega delavca. Za razvijanje 

kompleksnih profesionalnih spretnosti je zato nujna postopnost in ustrezna sistemsko urejena 

povezava med začetnim usposabljanjem, vstopanjem v poklic in nadaljnjimi fazami poklicnega 

delovanja. V Zeleni knjigi o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001, str. 35) je izpostavljeno, 

da predstavlja sistematično in usklajeno uvajanje začetnikov v poklicno kulturo šole v sedanjem 

sistemu izobraževanja strokovnih delavcev nekakšno slepo pego ter da se mnogi pozitivni 

učinki, ki so bili doseženi v času študija in pripravi na pedagoški poklic z začetkom poklicnega 

delovanja izničijo. Vse to potrjuje potrebo po oblikovanju sistematičnega modela »kulture 

uvajanja« začetnikov v pedagoškem poklicu v vzgojno-izobraževalno delo. V širšem smislu se 
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ta »kultura uvajanja« začetnikov začenja že z vstopom v proces poklicnega izobraževanja, v 

ožjem pomenu pa s prvo zaposlitvijo strokovnega delavca v vzgojno-izobraževalni organizaciji. 

Da bo to obdobje optimalno izkoriščeno za profesionalno učenje začetnika, je najprej 

pomembna ustrezna sistemska ureditev tega obdobja, ki mentorju, začetniku in ravnatelju 

omogoča ustrezno organizacijsko in vsebinsko izpeljavo tega procesa (Bela knjiga, 2011, str. 

489–500). 

Obdobje uvajanja je pogosto poenostavljeno pojmovano kot administrativni proces vstopanja v 

institucijo in poklic, namesto da bi bil to natančno načrtovan in ciljno usmerjen proces podpore 

in profesionalnega razvoja začetnika (Bela knjiga, 2011, str. 489–500). 

Prvo obdobje poklicnega delovanja je zelo pomembno tudi zato, ker so v tej uvajalni fazi 

profesionalnega razvoja strokovni delavci še zlasti odprti za učenje in spreminjanje lastne 

pedagoške prakse ter širše profesionalno oblikovanje. Za kakovosten proces poklicnega učenja 

v obdobju uvajanja je ključnega pomena, da je začetnikom omogočen dostop do ustreznih virov 

pomoči, podpore in izobraževanja, da so spodbujeni k sistematičnemu povezovanju teorije in 

prakse, da imajo zmanjšan obseg delovne obveznosti, kar jim omogoča čas za refleksijo 

izkušenj in intenzivni proces učenja ter da imajo ustrezno podporo mentorjev in drugih 

sodelavcev. Eden izmed najpomembnejših dejavnikov uvajanja je zagotovo mentor. Za 

mentorja je pomembna ne le »ekspertnost« v vlogi učitelja, vzgojitelja oziroma šolskega 

svetovalnega delavca, temveč tudi usposobljenost za mentorsko vlogo. Poleg poznavanja 

pouka, procesov učenja, vzgojnega dela oziroma svetovalnega dela, je pomembna kompetenca 

mentorja poznavanje značilnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev in načinov 

spodbujanja njihovega profesionalnega razvoja. Domače in mednarodne raziskave potrjujejo, 

da mentorstvo predstavlja pomembno spodbudo tudi za profesionalno učenje mentorja, pa tudi 

priložnost za oblikovanje učeče se organizacije. Po priporočilih ETUCE – European Trade 

Union Committee for Education (2008) je pomembno, da je mentor ustrezno usposobljen za 

opravljanje mentorstva, prav tako pa je pomembno, da je njegova vloga ustrezno sistemsko 

urejena (obremenitev, financiranje …) (Bela knjiga, 2011, str. 489–500). 

Obdobje uvajanja ima več pomembnih ciljev. Začetnikom v pedagoškem poklicu nudi podporo 

na ožji strokovni (razvijanje strokovnih kompetenc), osebnostni in socialni ravni. Prispeva k 

njihovi kakovostnejši profesionalni usposobljenosti, prispeva k zmanjšanju izstopanja iz 

pedagoškega poklica, spodbuja izobraževalno kulturo v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter 

omogoča in zagotavlja povratne informacije institucijam, ki usposabljajo strokovne delavce. V 

zadnjih letih je bilo na nivoju Evropske unije veliko pozornosti namenjene razvoju kakovostnih 

izobraževalnih programov za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju kot tudi ustvarjanju 

pogojev za učinkovite programe nadaljnjega profesionalnega izobraževanja, manj pozornosti 

pa je bilo namenjene pripravništvu in uvajanju novih delavcev v pedagoški poklic. 

Pripravništvo predstavlja način sistematične podpore v procesu poklicnega učenja novih članov, 

ki vstopajo v poklic. Zato naj bi bilo enoletno pripravništvo, ki vključuje sistematično vodenje 

in podpiranje pripravnika, pravica in dolžnost vsakega strokovnega delavca (Bela knjiga, 2011, 

str. 489–500). 
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V 110. členu ZOFVI (2007) je glede pripravnikov zapisano naslednje: »Pripravnik je strokovni 

delavec, ki v vrtcu oziroma šoli prvič začne opravljati delo, ustrezno smeri in stopnji njegove 

strokovne izobrazbe, z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela. Pripravništvo 

traja najmanj šest mesecev in ne več kot deset mesecev. Pripravnik v času pripravništva sodeluje 

s strokovnimi delavci pri vzgojno-izobraževalnem delu in se pripravlja na strokovni izpit. 

Pripravnikovo delo vodi, spremlja in ocenjuje mentor. Mentorja pripravniku določi ravnatelj 

izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal, in imajo 

naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor. Mentor pripravi 

pripravniku program, ki vključuje metodično, didaktično ter drugo pripravo, potrebno za 

opravljanje izpita. Mentor izdela poročilo o poteku pripravništva. Pripravništvo se v skladu s 

tem zakonom lahko izvaja tudi kot volontersko pripravništvo. Število pripravniških mest 

razpiše minister.« Vse podrobnosti glede pripravnikov še dodatno pojasnjuje 114. člen ZOFVI 

(2007): »Način in postopek izbire, razporeditev pripravnikov, potek in trajanje pripravništva, 

sestavine programa pripravništva ter način spremljanja in ocenjevanja pripravništva določi 

minister.« Natančno je določen tudi čas pripravnikovega opravljanja strokovnega izpita. 

»Strokovni delavci opravljajo strokovni izpit v skladu s tem zakonom. Strokovni izpit je 

sestavni del pripravništva in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe /…/« (ZOFVI, 2007, 

102. člen) (Bela knjiga, 2011, str. 489–500). 

Namen pripravništva je usposobiti diplomante pedagoških študijskih programov, ki se prvič 

srečajo z delom v šoli ali vrtcu, za samostojno opravljanje dela, zato med naloge pripravnika 

sodi tudi samostojna priprava in izvedba najmanj 30 praktičnih nastopov v skupini oziroma 

oddelku, kjer opravlja delo mentor, kot tudi vključevanje pripravnika v neposredno vzgojno-

izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, vendar pod vodstvom mentorja, pripravnik pa 

samostojno tudi pripravi in izvede preverjanje in ocenjevanje znanja. Naloge, ki jih pripravnik 

opravi samostojno, na začetku obsegajo najmanj dve uri tedensko, nato se obseg nalog 

povečuje, vendar tako, da skupni obseg samostojnega dela v času pripravništva ne presega 

polovice redne obremenitve (Bela knjiga, 2011, str. 489–500). 

Med pripravništvom se pripravnik pripravlja na opravljanje strokovnega izpita za področje 

vzgoje in izobraževanja. Strokovni izpit morajo opraviti vsi strokovni delavci, saj je z zakonom 

določen pogoj za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela. Strokovni izpit opravlja tudi 

strokovni delavec, ki pripravništva nima opravljenega v skladu s pravilnikom, ki ureja 

pripravništvo na področju vzgoje in izobraževanja, je pa v vrtcu oziroma šoli opravljal vzgojno-

izobraževalno delo najmanj šest mesecev in izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene 

pogoje o izobrazbi (Bela knjiga, 2011, str. 489–500). 

Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja je državni izpit pred državno izpitno 

komisijo za strokovne izpite na področju vzgoje in izobraževanja, ki jo imenuje minister, 

pristojen za šolstvo. Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in ustrezno število izpraševalcev, 

ki so člani izpitne komisije (Bela knjiga, 2011, str. 489–500). 

Ni torej dovolj, da se študentom in pripravnikom omogoči stik s prakso, temveč je zelo 

pomembno tudi spremljanje prakse, usmerjanje in metodično svetovanje ter refleksija 

študentovih prvih izkušenj – uvid v razsežnosti, ki vplivajo na njegovo ravnanje, ker ga 
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spodbujajo ali ovirajo. Zato mora biti pripravništvo sistematično vodena, strokovno podprta 

oblika vstopanja strokovnih delavcev v pedagoški poklic in mora ostati obvezna za vse 

prihodnje strokovne delavce (Bela knjiga, 2011, str. 489–500). 

 

2.8.3 Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje 

Vseživljenjsko učenje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je eden od temeljev 

njihovega profesionalnega razvoja. Za opravljanje vseh nalog, s katerimi se srečajo na svoji 

profesionalni poti, strokovni delavci vsega znanja ne morejo pridobiti v času študija in 

pripravništva, ampak se morajo izpopolnjevati v celotni profesionalni karieri. Brez neprestane 

refleksije svojega dela, ob upoštevanju sprememb na strokovnem področju in v celotni družbi, 

ter brez stalnega usvajanja novega znanja se strokovni delavci ne morejo prilagajati 

spremembam niti izpolniti visokih pričakovanj, ki jim jih predstavlja družba. Izpostavljata se 

zlasti dve vlogi strokovnih delavcev v družbi znanja. Strokovni delavec naj bi bil predvsem 

spodbujevalec kakovostnega znanja učencev in s tem promotor družbenega napredka, obenem 

pa tudi blažilec socialnih razlik in naj bi učencem omogočal razvoj njihovih potencialov, tako 

da bi pri pedagoškem delu upošteval njihove individualne posebnosti. Nadaljnje izobraževanje 

in usposabljanje strokovnim delavcem omogoča kakovostno opravljanje pedagoškega poklica. 

Tudi ETUCE, asociacija nacionalnih sindikatov, med svoje temeljne zahteve postavlja zahtevo 

po kakovostnem nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev, ki bi moralo 

biti pomemben del profesionalne poti vseh strokovnih delavcev. Ta zahteva vključuje več 

elementov: strokovnim delavcem mora biti omogočeno dovolj časa za njihov profesionalni 

razvoj; spoznati morajo pomembnost pridobivanja novega znanja, delodajalci pa jim morajo to 

omogočiti; delodajalci morajo v tem času izobraževanja omogočiti polno usposobljenega 

nadomestnega strokovnega delavca; dodatno znanje, ki ga pridobi strokovni delavec, mora biti 

ustrezno ovrednoteno; strokovnim delavcem je treba omogočiti, da se lahko vključujejo v 

različne raziskovalne projekte in sodelujejo z raziskovalnimi institucijami; pomemben vir 

stalnega strokovnega izpopolnjevanja naj se omogoča s pomočjo mobilnosti strokovnih 

delavcev (Bela knjiga, 2011, str. 500–506).  

Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje je v Sloveniji urejeno z različnimi zakonskimi in 

podzakonskimi akti, ki vplivajo na njegovo dostopnost. Rezultati raziskav o nadaljnjem 

izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji kažejo, da se slovenski strokovni delavci v 

povprečju udeležujejo 5,2 dneva izobraževanja na leto. Raziskava, ki so jo pripravili in izvedli 

v področni strokovni skupini za izobraževanje pedagoških delavcev in njihov profesionalni 

razvoj, je pokazala, da se večina strokovnih delavcev udeleži od 2 do 3 takih izobraževanj na 

leto, kar pomeni, da so to krajša izobraževanja, ki trajajo 1 ali 2 dneva. Skoraj vsi strokovni 

delavci (92,4 %) so odgovorili, da so imeli izobraževanje v celoti financirano in menijo, da je 

sistem nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja pri nas dobro urejen (srednje dobro – 51,9 

%, dobro urejen – 32,4 %). Največ (47,2 %) strokovnih delavcev meni, da med ponujenimi 

temami včasih najdejo ustrezne, v večini primerov pa, da najde takšne teme, kot jih želijo ‒ 

36,6 % anketirancev. Iz odgovorov anketirancev torej lahko sklepamo, da so zadovoljni s 

sistemom nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na njihovih šolah ter na splošno s 
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sistemskimi rešitvami, povezanimi z njim, nekoliko manj pa s ponujenimi vsebinami delavnic 

(Bela knjiga, 2011, str. 500–506). 

Anketiranci ugodno ocenjujejo tudi učinke nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja na 

njihovo pedagoško prakso. Večina jih meni, da so ta izobraževanja srednje veliko (46,0 %) 

oziroma veliko (38,9 %) prispevala k njihovemu znanju. Zelo pozitivno ocenjujejo uspešnost 

prenosa znanja v svoje pedagoško delo (dobro – 64,1 % in zelo dobro – 13,1 %). Strokovni 

delavci si veliko bolj kot magistrskega (da se nameravajo vključiti v magistrski program, je 

odgovorilo 7,2 % anketirancev) oziroma doktorskega študija (da se nameravajo vključiti v 

doktorski program je odgovorilo 2,5 % anketirancev) želijo obiskovati dodatni študij, ki bi jih 

usposobil za poučevanje tretjega predmeta in bi jim omogočal širše zaposlitvene možnosti (32,4 

% bi se verjetno vključilo v tak študij, 18,8 % pa zagotovo) (Bela knjiga, 2011, str. 500–506).  

Možnost izobraževanja za poučevanje dodatnega predmeta bi poleg novih znanj tudi zmanjšala 

negotovost učiteljev nekaterih predmetov, ki imajo manjše število ur pouka. Fakultete, ki 

izobražujejo strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, bi morale te programe čim prej razviti 

in jih ponuditi strokovnim delavcem, ki že imajo pridobljeno univerzitetno izobrazbo oziroma 

zaključen magistrski študij. S tem bi se bistveno povečala fleksibilnost strokovnih delavcev na 

trgu dela. Tudi Evropska komisija (2007) v svojem poročilu o izboljšanju kakovosti 

izobraževanja poudarja, naj učitelji izkoristijo možnosti dodatnega izobraževanja na drugih 

področjih, kar bo prispevalo k večji kakovosti njihovega dela in tudi njihovi večji mobilnosti 

znotraj poklica. Usposobljenost za poučevanje več predmetov spodbuja večjo kakovost 

poučevanja tudi s tem, da učiteljem pri pouku omogoča povezovati različna predmetna področja 

med seboj. S tem bi lahko tudi izboljšali medpredmetno povezovanje v naših šolah. Po ocenah 

učencev v osnovnih šolah in dijakov gimnazij je spodbujanja medpredmetnega povezovanja v 

šoli relativno malo (Bela knjiga, 2011, str. 500–506).  

Raziskava, ki so jo izvedli, je pokazala, da bi si strokovni delavci največ dodatnega znanja želeli 

pridobiti na področju reševanja vzgojne problematike. Temu sledijo teme s področja otrok s 

posebnimi potrebami, komunikacijskih spretnosti, pedagoško znanje in znanje iz IKT. Kako 

nujno je dodatno usposabljanje strokovnih delavcev za uspešnejše uravnavanje vedenja 

učencev, kažejo tudi rezultati študije PISA 2009, v kateri naši učenci zaznavajo več 

disciplinskih problemov v razredu, kot je povprečje v državah OECD. Dobro vodeni razredi, v 

katerih učitelj spodbuja aktivno vključenost vseh učencev in zmanjšuje njihovo neustrezno, 

moteče vedenje s preventivnimi in tudi disciplinskimi intervencijami, lahko občutno poveča 

učno uspešnost učencev. Glede na potrebe in pričakovanja po večji mobilnosti strokovnih 

delavcev bi bilo smiselno in potrebno v okviru nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

ponuditi jezikovno usposabljanje strokovnih delavcev, ki bi bilo povezano predvsem z 

jezikovnim znanjem z njihovega profesionalnega področja – učenja in poučevanja. Le dobro 

jezikovno usposobljen strokovni delavec bo pripravljen izkoristiti številne možnosti 

povezovanja z učitelji iz drugih držav, sodelovanja v mednarodnih projektih, poučevanja v 

drugih državah (npr. Comenius, Erazmus), kar bi lahko prispevalo k večji kakovosti njegovega 

dela.  
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Po mnenju strokovnih delavcev k njihovemu strokovnemu razvoju največ prispeva branje 

strokovne literature, seminarji nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanje v 

raziskovalnih projektih. Najmanj k njihovemu strokovnemu razvoju prispevajo hospitacije 

vodstvenega delavca, podiplomski študij in študijske skupine. Te ocene se skladajo tudi s 

TALIS-ovo študijo, v kateri so se kot najbolj uspešne oblike nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja po ocenah anketirancev pokazali seminarji nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja ter sodelovanje v raziskavah, najmanj pa sodelovanje v študijskih skupinah (Bela 

knjiga, 2011, str. 500–506). 

Treba je podpirati in izboljšati kakovost profesionalnega učenja med sodelavci. Ocene teh oblik 

učenja kažejo, da pri nas niso dovolj izkoriščene, pa naj bodo to študijske skupine, hospitacije 

sodelavcev ali pa hospitacije vodstvenega delavca. Tako učenje predpostavlja tesno 

profesionalno interakcijo med udeleženci, saj učitelj učilnico odpre drugim kolegom in se uči 

iz sprejemanja povratne informacije »kritičnih prijateljev«. Če želimo, da se bo sodelovanje 

med kolegi kot del »novega profesionalizma« res razvilo, bi bilo treba v celotnem šolskem 

sistemu, najprej pa pri strokovnih delavcih, razvijati prepričanje, da so napake sestavni del 

procesa učenja ter da se iz njih na svoji poti v razvoju profesionalnih kompetenc lahko veliko 

naučimo. Le če strokovni delavci razvijejo prepričanje, da so tudi napake del poti k odličnosti, 

kolegialno učenje lahko izkoristijo kot vir konstrukcije novega znanja in ne kot grožnjo (Bela 

knjiga, 2011, str. 500–506).  

 

2.8.4 Napredovanje učiteljev v nazive 

V Sloveniji lahko učitelji, vzgojitelji in drugi strokovni delavci (svetovalni delavci, knjižničarji) 

napredujejo v strokovne nazive, če izpolnjujejo za to potrebne pogoje: predpisani čas delovne 

dobe, izkazujejo dobro pedagoško delo, dodatna znanja, ki so si jih pridobili v okviru 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter opravljajo dodatno delo (npr. mentorstvo 

študentu na pedagoški praksi, mentorstvo pripravniku …). Strokovni delavci lahko napredujejo 

v tri nazive: mentor, svetovalec in svetnik. Izraz »mentor« v Sloveniji torej uporabljamo v dveh 

različnih kontekstih: kot opis stopnje v kariernem razvoju strokovnega delavca in za osebo, ki 

vodi, spodbuja in usmerja proces učenja pri posamezniku ali skupini učečih posameznikov (npr. 

mentor pripravniku) (Bela knjiga, 2011, str. 506–510). 

Poleg nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter uspešnosti pri pedagoškem delu so kriteriji 

za napredovanje v nazive tudi dolžina delovne dobe ter delovanje strokovnega delavca na 

različnih strokovnih področjih. Natančni kriteriji za ovrednotenje pedagoškega dela (vrste in 

število točk, ki jih pridobi) so navedeni v pravilniku. Naziv svetnik lahko učitelj pridobi 

najhitreje po 13 letih pedagoškega dela. Ko strokovni delavec pridobi najvišji naziv, nima več 

možnosti napredovanja v strokovne nazive, ampak samo v plačne razrede. Naziv, ki ga 

strokovni delavec pridobi, je trajen in ga ni treba obnavljati (Bela knjiga, 2011, str. 506–510). 

Eden od osnovnih pogojev za pridobivanje strokovnega naziva je tudi nadaljnje strokovno 

izobraževanje in usposabljanje. Zakon določa, da je nadaljnje izobraževanje učiteljeva pravica 

in dolžnost. »Javni vrtec oziroma šola strokovnim delavcem omogoča nadaljnje izobraževanje 
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in usposabljanje v skladu s predpisi, ki veljajo za strokovne delavce na področju vzgoje in 

izobraževanja« (Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, 2007, 27. člen). Z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem lahko 

strokovni delavci pridobijo točke, ki se upoštevajo v sistemu napredovanja strokovnih delavcev 

v nazive, če opravijo vse obveznosti, določene s študijskim programom za izpopolnjevanje 

izobrazbe, s programom profesionalnega usposabljanja, tematsko konferenco, z 

izobraževanjem v mrežah ali programom računalniškega opismenjevanja oziroma v programu, 

katerega cilji so skladni z 2. členom tega pravilnika (Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, 2007, 29. člen) (Bela knjiga, 

2011, str. 506–510). 

Osnovna pravica strokovnih delavcev je, da lahko na podlagi vedno večjih profesionalnih 

kompetenc napredujejo v svoji karieri (profesionalni, statusni in finančni vidik). Ta pravica pa 

vključuje tudi dolžnost strokovnih delavcev, da svoje na novo pridobljene zmožnosti 

uporabljajo v dobrobit otrok, šole in šolskega sistema. To pomeni, da se poleg kakovostnega 

pedagoškega in mentorskega dela vključujejo tudi v organizacijske, razvojne, raziskovalne in 

svetovalne naloge, ki so pomembne, da vzgojno-izobraževalna institucija deluje v skladu s 

svojim poslanstvom (Bela knjiga, 2011, str. 506–510). 

 

2.9 KAKOVOST UČITELJA JE KAKOVOST ŠOLE 

V sodobni družbi je – tudi zaradi hitrosti njenega spreminjanja – temeljnega pomena, da vsak 

posameznik pridobi kakovostno splošno izobrazbo in kakovostno znanje. Posameznik namreč 

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

hitro spreminjajoče se okoliščine sodobnih globaliziranih družb in kultur. Zato bo kakovostno 

in široko znanje, ki ga prek ciljev ter standardov znanja opredeljuje kurikul oziroma učni načrti 

na različnih ravneh vzgojno-izobraževalnega sistema, tudi v prihodnje moralo ostati tesno 

povezano s kompleksnim in prepletenim sistemom ciljev, standardov in vsebin (Bela knjiga, 

2011, str. 22). 

Kakovost znanja vzgojno-izobraževalni sistem za vse zagotavlja tudi tako, da so načrtovanje, 

posredovanje in ocenjevanje znanja zasnovani na različnih taksonomskih ravneh in v skladu s 

taksonomijami, ki so ustrezne za posamezna predmetna področja, da pozornost posvečamo tako 

procesu kot rezultatu, razvijanju učnih navad, različnih spretnosti in ustvarjalnosti (Bela knjiga, 

2011, str. 22). 

Šola bo pridobila na družbenem ugledu le, če bo zmogla dajati več kot v preteklosti in boljše 

(drugače), kot daje danes. Uspešnost šole je v veliki meri odvisna od učiteljev, ki sooblikujejo 

šolski prostor. Le-to je pogojeno tudi z učiteljevo profesionalnostjo. Bistvo pouka je njegova 

kreacija v različnih pogojih. Pouk je enkraten in v popolnoma enaki meri neponovljiv, ker se 

pogoji, v katerih nastaja, spreminjajo. Učenci so nepredvidljivi; lahko sodelujejo ali pa 

določeno obliko pouka zavračajo. Profesionalen učitelj pouk prilagaja novim situacijam. Za 

uresničitev opisanega pogoja je učitelju potrebno zagotoviti strokovno avtonomijo, saj je 

poučevanje učinkovito le, če je avtonomno. Vsaka določenost in odvisnost (učni načrt, učbenik, 



 

43 

 

delovni zvezek …) zmanjšuje pogoje za ustvarjalnost (inovativnost) in povečuje verjetnost 

rutinskega dela. Sestavni del učiteljeve avtonomije je prevzemanje učiteljeve odgovornosti za 

doseganje ciljev učencev in šole. Odgovorno ravnanje definirajo dejanja, posledice in razmerja 

med njimi. Potem so rezultati opravljenega dela predvidljivi, prav tako je predvidljiv 

najpomembnejši element za posameznika – varnost (Rebernak, 2009). 

Eden od načinov zagotavljanja kakovosti dela v vzgojno-izobraževalnem sistemu je vloga 

šolske inšpekcije, da spremlja zagotavljanje legalnosti delovanja vzgojno-izobraževalnih 

institucij. Vzpostavitev konsistentnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na 

področju vzgoje in izobraževanja je ocenjevanje kakovosti dela in uvajanje izboljšav, kjer so te 

potrebne. Tak sistem postopno, a ne dovolj vztrajno in odločno, v Sloveniji vzpostavljamo že 

več kot desetletje. Zasnovan je bil na načelu notranjega presojanja kakovosti oziroma na 

samoevalvaciji dela šol. Krek in Vogrinc (2007) v zvezi s kakovostjo v izobraževanju opozarjata 

na pomembnost sistemskega zagotavljanja kakovosti na ravni države, kjer morajo usklajeno 

delovati različne institucije (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, javni zavodi, ki 

nudijo strokovno pomoč šolam, šolska inšpekcija, Državni izpitni center). (Bela knjiga, 2011, 

str. 49). 

Dosedanja teoretska spoznanja, preizkušeni koncepti in izkušnje z ugotavljanjem in 

zagotavljanjem kakovosti edukacije v Sloveniji narekujejo, da nadaljnji razvoj gradimo na 

strokovni avtonomnosti pri odločanju o uporabi notranjih pristopov, socialnih mrežah kot viru 

učenja med organizacijami, učitelji in drugimi strokovnimi delavci za razvoj kakovosti vzgoje 

in izobraževanja ter na preglednosti procesov in rezultatov sistema ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti. 

Vprašanja, s katerimi se srečujejo šole in snovalci šolskih politik, povezani s kakovostjo šole, 

se oblikujejo predvsem okrog naslednjih dilem (Trnavčevič et al., 2008, str. 9): 

 Kaj je kakovost v izobraževanju? 

 Kako kakovost meriti, ocenjevati, spremljati, evalvirati? 

 Komu so ugotovitve o kakovosti namenjene? 

Snoj (2007, po Trnavčevič et al., 2008) navaja več različnih opredelitev kakovosti, vsem pa je 

skupno to, da poudarjajo kakovost kot kompleksen, multidimenzionalen in multiatributiven 

koncept, kot značaj ali naravo, ki pripada nečemu, kot razlikujočo značilnost, lastnost ali atri-

but. Kakovost lahko razumemo tudi kot sredstvo za pridobivanje konkurenčne prednosti na 

nekem trgu. In če o njej razmišljamo na področju vzgoje in izobraževanja, potem ne moremo 

mimo opredelitve kakovosti, ki jo podaja Sallis (1993, po Trnavčevič et al., 2008), ki meni, da 

ima kakovost dve dimenziji: 

 ena dimenzija kakovosti je opredeljena in operacionalizirana s kazalniki, ki so jim 

določeni standardi in s tem dana možnost, da kakovost merimo,  

 druga dimenzija pa je zaznana kakovost, ki jo pogosto izražamo kot »subjektivno« 

zaznano zadovoljstvo posameznika – odjemalca.  
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Šole in šolski sistemi po svetu imajo s kakovostjo kar precej »težav«, posebej s konceptom, ki 

se je prenesel iz poslovnega sveta v svet izobraževanja, t.j. kakovost, ki jo merimo glede na 

standarde, saj je na tak način težko zajeti vse elemente kakovosti v šolah. 

 

2.9.1 Kakovost šole 

Pot h kakovostnejši šoli ni niti hitra niti kratka; vedno je plod dolgotrajnih procesov in 

dejavnosti, ki jih načrtujejo, izvajajo in evalvirajo zaposleni v šoli. Ustvariti vzdušje in klimo, 

v kateri vsak član učiteljske zbornice nenehno zagotavlja kakovost, tako da spremlja lastno delo 

in delo šole, ni nekaj, kar se zgodi, ker so se zaposleni tako odločili, ker od njih to kdo pričakuje 

ali ker je na nekem sestanku ravnatelj izrazil željo, da bi šola nenehno izboljševala svoje delo 

(Bizant, 2009). 

V zadnjih letih se je razširila ideja o nujnosti merjenja kakovosti izobraževalnih sistemov z 

različnimi instrumenti, ki naj bi pomembno prispevali k učinkovitosti dela šol. Tako nemalokrat 

zasledimo splošno misel, da so kazalniki spremljanja oziroma merjenja kakovosti ključni 

instrument za razvijanje in izboljševanje kakovosti izobraževanja. Predvsem so nujen 

instrument za iskanje ustreznih sistemskih rešitev v izobraževanju. Pojavila se je namera po 

razvijanju različnih kazalnikov kakovosti, sočasno pa se iščejo rešitve vzpostavljanja takšnih 

kazalcev kakovosti v izobraževanju, ki bi omogočali kontinuirano spremljanje razvoja in 

učinkovitosti izobraževalnega sistema (Hozjan, 2005). 

Krek in Vogrinc (2007) navajata razmišljanje Medveša, da se je v procesih demokratizacije in 

krepitve avtonomije šol skrb za kakovost s prvotno temelječe na zunanji, državni šolski 

inšpekciji vedno bolj prenašala na šolo, ni pa ukinila zunanjega nadzora. S tem postaja ravnatelj 

vedno odgovornejši za delo in pedagoško vodenje šole. Spomnita, »/…/ da ima Slovenija že 

vrsto let vzpostavljen sistem izobraževanja ravnateljev, ki aktualne in prihodnje ravnatelje 

usposablja za opravljanje specifičnih ravnateljskih nalog v Šoli za ravnatelje, kjer pridobijo 

znanja predvsem s področja vodenja.« (Krek in Vogrinc, 2007, str. 25). 

Enotna definicija »kaj je dobra šola« ne obstaja. Tudi ISO-standardi niso neposredno prenosljivi 

v šolski sistem. Uniformiranost zunanje in notranje podobe ali celo centralno predpisovanje 

kriterijev kakovosti je v nasprotju s pravico vsake šole, da kakovost deklarira v skladu s svojimi 

potrebami. K dobri šoli sodi individualnost institucije in njena specifična ponudba. Namen in 

smisel projektov za kakovost je spodbujati motivacijsko in ustvarjalno klimo na vsaki šoli ter 

pri vsakem učitelju, da kritično spremlja in vrednoti svoje delo in izboljšuje svoje šibke točke. 

Ni dovolj ugotavljati raven kakovosti, treba jo je vzdrževati in povečevati. Ugotavljanje 

kakovosti je danes le sredstvo, cilj pa predstavlja zagotavljanje višje kakovosti. Pomembno je, 

da so v te dejavnosti vključeni vsi, ki so povezani s šolo: vodstvo šole, učitelji, učenci, strokovni 

delavci, starši in drugi. Osnovni namen samoevalvacije je namreč načrtovanje ukrepov, s 

katerimi bi se šibke točke v delu šole odpravile. Razvoj vseh teh oblik je odvisen predvsem od 

tega, kako šola definira kakovost in od načina, kako jo meri (Zorko, 2003). 
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Večjo kakovost v šoli je mogoče doseči s pomočjo vodenja brez prisile in na način, ki učencem 

omogoča, da v okviru šolskega dela zadovoljujejo svoje potrebe. Šola, ki želi motivirati učence, 

je šola, ki omogoča zadovoljevanje ene od potreb: preživetje, moč, ljubezen, zabava, svoboda 

(Glasser, v Glasser et al., 1994, po Likon, 2004).  

Pogoji za kakovostno šolsko delo so (Glasser, 1998, str. 35, po Likon, 2004): 

 spodbudna in topla razredna klima; 

 od učencev se zahteva, da delajo uporabne stvari; 

 stalno spodbujanje učencev, da dajo od sebe najboljše; 

 zahteve po ocenjevanju in izboljševanju lastnega dela učencev, kakovostno delo pomaga 

k boljšemu počutju in ni nikoli destruktivno. 

Kakovostna šola je šola, ki skrbi za napredek vseh učencev, ne glede na njihovo predznanje in 

na okolje, iz katerega izhajajo. Je šola, ki zagotavlja, da vsak učenec doseže najvišji možni 

standard znanja, spodbuja vse vidike razvoja in dosežkov pri učencih in je iz leta v leto boljša, 

kot povzema Erčuljeva po Stollovi (1999, po Likon, 2004). Avtorica predstavlja dva pristopa h 

kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij, uspešnost šol, proces nenehnih izboljšav in 

njuno združitev. Za doseganje kakovosti je pomembna tudi organizacijska – šolska kultura, 

pripadnost ideji in komunikacija za uspešnost uvajanja sistema kakovosti (Likon, 2004).  

Kakovost znanja, ki ga učenec usvoji pri pouku, se običajno izraža s šolskimi ocenami. 

Objektivno ocenjevanje znanja se zagotavlja z ustreznimi kriteriji in pravičnim ocenjevalcem. 

Ocenjevanje znanja je del kurikula in naj bi imelo diagnostični pomen, saj pokaže, ali kurikul 

deluje. Problem predstavlja ocenjevanje pridobljenih veščin in vrednot, ki jih ne moremo 

oceniti s šolskimi ocenami, predstavljajo pa pomemben vidik kakovosti razvoja in napredka 

učenca. Pogosto poudarjamo, da so za doseganje dobrih učnih rezultatov pomembni delo in 

trud učencev ter njihova vključenost v izobraževalni proces. Šole morajo graditi šolski sistem 

na temeljih ustvarjalne šolske klime, ki bi učencem vzbujala občutek zaželenosti, pomembnosti 

in odgovornosti. Kultura šole se mora razviti v šolsko etiko tako, da bodo učenci čutili 

pripadnost tej skupnosti in razumeli način šolskega dela ter prevzeli odgovornosti do tega, kar 

se od njih pričakuje. Treba je zgraditi humano okolje, v katerem bodo učenci in šolski kolektiv 

sodelovali v procesu poučevanja in učenja (Bizant, 2009). 

Učenci imajo svoj pogled na to, kaj je kakovost v šoli. Na vprašanje, kaj je dobra šola, bodo 

največkrat omenjali dobre učitelje, sodobno opremljene učilnice, urejeno šolsko okolje, 

pravične in razumevajoče odnose z učitelji ... Ravnatelj lahko omenjene kazalnike kakovosti z 

vidika učencev upošteva kot izhodišče pri načrtovanju kurikula. Če bodo učenci čutili, da se 

njihovo mnenje pri načrtovanju šolskega dela upošteva, se bodo zagotovo dobro počutili 

(Bizant, 2009). 

Poleg šolske inšpekcije, ki se bolj ukvarja z zakonitostjo kot s kakovostjo dela, je ravnatelj 

odgovoren in kompetenten za preverjanje in nadzor kakovosti šolskega dela in uvajanje 

učinkovitih sodobnih pristopov evalvacije. Evalvacijo v šoli moramo obravnavati z več vidikov, 

in sicer: kdo ocenjuje in kaj se ocenjuje, komu je evalvacija namenjena, za kaj se bodo uporabili 

rezultati (Hywel, 1985, po Bizant, 2009). Ravnatelj kot pedagoški vodja mora prisluhniti tudi 
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učiteljem in upoštevati njihove kriterije za kakovost. Motivirati jih mora za dobro organizacijo 

dela in vodenje učencev v oddelku. Pri prizadevanjih za čim večje izkoriščanje potenciala 

učiteljev in učencev je treba spodbujati kakovostno delo učiteljev. Natančna opredelitev 

kakovostnega učiteljevega dela ne obstaja. V nadaljevanju so predstavljena teoretična izhodišča 

za opredelitev kakovosti učiteljevega dela. Določeni so tudi dejavniki, ki opredeljujejo 

kakovost učiteljevega dela. 

 

2.9.2 Kakovost učitelja 

Opredeljevanje kakovosti šolskega dela v praksi je odvisno predvsem od tega, kdo jo definira 

(ravnatelj, učitelj, učenci, starši, delodajalci) in katerim dimenzijam kakovosti daje prednost. 

Ravnatelj, ki se zadovolji z zakonito izpeljanim kurikulom, bo poskušal zagotoviti zadostna 

finančna sredstva in ustrezne šolske prostore ter učitelje kot izvajalce. Učitelj, ki vidi kakovost 

v motivaciji učencev za delo, bo svoja prizadevanja usmeril v zagotavljanje pogojev, ki 

spodbujajo motiviranost učencev. Starši dojemajo kakovost šole verjetno najširše: od dobrih 

učnih rezultatov do tega, da se njihovi otroci v šoli dobro počutijo. Učenci so najbrž edini, ki 

so pripravljeni žrtvovati visoka pričakovanja o dobrem učnem uspehu za bolj »mehke« vrste 

kakovosti, kot so prijetno počutje, tovarištvo, razumevanje in pomoč učiteljev, enakovredno 

vključevanje v delo, izbirnost vsebin itd. Delodajalci pričakujejo od šole druge dimenzije 

kakovosti, na primer, da šola učence usposobi za dobre delavce in poštene državljane, da jim 

ponudi uporabno znanje in veščine za vključevanje v demokratično družbo (Bizant, 2009). 

Prvi pomembni element kakovosti učitelja je njegov profesionalni profil – to so potrebna znanja 

in vrednote, iz katerih se vsakodnevno oblikuje najpomembnejša šolska dejavnost – pouk. 

Bistvo poučevanja je kreacija, saj učitelj »oblikuje« znanje v spreminjajočih se pogojih. 

Učitelji, ki se odločijo, da bodo sistematično poskrbeli za svoj razvoj, so veliko bolj motivirani 

za delo in učenje, prav tako pa so veliko bolj motivirani za uspeh kot tisti, ki jim izobraževanje 

narekuje delodajalec. Učeča se organizacija nudi svojim zaposlenim priložnost za učenje, jih 

ustvarja za vse zaposlene in se je sposobna tudi kot celota učiti in spreminjati (Peček, 2000, po 

Bizant, 2009). 

Skupni namen osebnega in poklicnega razvoja zaposlenih v šoli je izboljšanje kakovosti dela z 

učenci in posledično izboljšanje njihovega znanja. Učitelj si prizadeva učence pripraviti na 

uporabo znanja v novih okoliščinah. Učenci se naučijo uporabljati pridobljeno znanje za 

reševanje novih izzivov. Učitelj poskuša doseči, da se bodo učenci čim bolj dejavno vključevali 

v ustrezne učne aktivnosti (Šteh Kure, 2000). 

Delo učiteljev je bilo v preteklosti opisano z deli in nalogami, danes pa so poudarjene 

kompetence in kompetentnost za opravljanje dela. Učitelj v času študija usvoji strokovna znanja 

in nekatere veščine, potrebne za začetek dela, z usposabljanjem med delom pa njegove 

kompetence rastejo. K napredovanju učitelja v veliki meri prispevajo vzgojni koncept šole in 

klima ter potreba po novih kompetencah zaradi spremenjenih družbenih zahtev. »Biti 

kompetenten« pomeni povezanost znanja, sposobnosti, veščin, vrednot, motiviranosti za 

učinkovito in uspešno delovanje v delovnem okolju. Kompetenten človek ima znanje, 
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sposobnosti in motiv za uresničitev zamisli v različnih situacijah. Je sposoben in uspešen ter 

obvlada svoje delo (Bizant, 2009). 

»Biti učeči se« je v tem kontekstu možno razumeti kot neprekinjen razvoj kakovosti, in sicer 

kot potovanje v vedno višjo kompetentnost, ki je opis določene strukture oziroma stanja, 

medtem ko pojem »učeči se« poudarja nenehen, kontinuiran proces (Bizant, 2009). 

Na nivoju šole bi morali imeti izdelano vizijo, kaj je kakovostno poučevanje in pri tem 

upoštevati tudi zunanjo stroko. Šele nato bi lahko vodstvo skupaj z učitelji pripravilo pravila in 

z njimi opredelilo kriterije ter merila za ocenjevanje kakovostnega učiteljevega dela. Učitelji bi 

morali biti seznanjeni s pričakovanji vodstva in prejemati povratno informacijo o svojem delu. 

Učitelji bi morali dobiti informacijo o tem, kako kakovostno je opravljeno njihovo delo, o 

področjih, na katerih so dosegli pomembne uspehe in o področjih dela, ki jih lahko še izboljšajo 

(Lipičnik, 2004, po Bizant, 2009). 

Prizadevanje vodstva za izboljšanje ravni kakovosti storitve šole bodo neuspešna, če tudi 

posamezen učitelj ne bo spoznal, da je njegova življenjska kariera usodno povezana z ravnijo 

kakovosti storitve, ki jo sam izvaja. Posledica tega spoznanja mora biti stalno spremljanje 

kakovosti lastnega dela in nenehno dvigovanje njene ravni z mislijo na pričakovanja 

neposrednih in posrednih odjemalcev storitev izobraževanja. Slednjega brez stalnega 

dodatnega, organiziranega izobraževanja in samoizobraževanja na širšem pedagoškem in 

didaktičnem področju ne bo mogoče doseči (Zorko, 2003, po Bizant, 2009). 

Družba znanja tudi od učiteljev zahteva nekatere nove vloge, med katerimi zavzema osrednje 

mesto preusmeritev od poučevanja k učenju, uporaba sodobne informacijske tehnologije, 

usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, drugimi 

strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega 

dela. Za uspešno prevzemanje vseh teh novih vlog mora biti učitelj odprt za spremembe in 

motiviran za vseživljenjsko učenje in stalni profesionalni razvoj (Fullan in Hargreaves, 2000, 

po Bizant, 2009). 

Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela učiteljev omogoča vpogled v njihovo delo. Na ta 

način lahko (posebej v primeru spremljanja uspešnosti dela učitelja), določimo cilje, ki jih bo 

učitelj poskušal doseči in s tem izboljšati svoje delo. Sklepamo lahko, da je spremljanje 

uspešnosti učiteljevega dela v neposredni povezavi s strokovnim razvojem učitelja, saj 

omogoča definiranje usposabljanja, potrebnega za strokovni razvoj učitelja. Vseeno ta 

povezava ni tako enoznačna. Spremljanje uspešnosti učitelja in strokovni razvoj sta sicer na 

videz medsebojno močno povezana, vendar je to povezavo v resnici zelo težko doseči 

(Hargreaves in Fullan, 1992, po Bizant, 2009). 

Povezava med strokovnim razvojem učiteljev in spremljanjem je odvisna tudi od namenov 

strokovnega razvoja ter namenov spremljanja. Obstajata dva glavna cilja spremljanja 

učiteljevega dela, in sicer izboljšanje poučevanja na osnovi dogovorjenih standardov v okviru 

šole in zagotavljanje odgovornosti učiteljev, do zahtev obstoječega šolskega sistema. Oba sta 

lahko mnogokrat v globokem nasprotju s strokovnim razvojem posameznega učitelja, saj so 

lahko standardi dela šole in definiranja odgovornosti učitelja v nasprotju z razumevanjem obeh 
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zahtev s strani učitelja. Standardi dela šole se nanašajo na posamezne sestavine vzgojno-

izobraževalnega procesa v najširšem smislu (npr. uporaba informacijske tehnologije, 

sodelovanje s starši, sodelovanje učiteljev v izvenšolskih dejavnostih, uporaba sodobnih metod 

preverjanja in ocenjevanja znanja ...), zato je treba zagotoviti sodelovanje vseh učiteljev pri 

določevanju standardov dela šole in zahtev po odgovornosti (Bizant, 2009). 

Kadar je spremljanje v funkciji izboljšanja uspešnosti dela, je določitev izvajalcev bolj 

kompleksna in širša. Nosilci spremljanja so lahko poleg ravnatelja tudi pomočnik ravnatelja, 

vodje aktivov, drugi učitelji in včasih tudi zunanji nosilci (Bizant, 2009). 

 

2.9.3 Samoevalvacija kot pomoč pri izboljšanju kakovosti šole in učitelja 

Evalvacija šol je danes nepogrešljiv del procesa vzgoje in izobraževanja ter je v tesni 

povezanosti z ugotavljanjem, razvijanjem, spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti. Dolga 

leta je bila zaupana zunanjim svetovalnim, nadzorstvenim in raziskovalnim institucijam (Barle, 

2007, po Pevec M., 2013), v zadnjem desetletju pa se vse bolj krepi prepričanje o pomenu t. i. 

notranje evalvacije oziroma samoevalvacije, s pomočjo katere šole same ovrednotijo kakovost 

svojega dela in procesov (MacBeath in McGlynn, 2006, po Pevec M., 2013). Danes je 

samoevalvacija priporočena metoda skupnega evropskega okvira ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti (European Quality Assurance Reference Framework for VET, 2010, po Pevec M., 

2013). Razvija se v pomemben del delovanja v šolstvu, če je načrtovana in organizirana kot 

proces, ki omogoča vpogled v vse dejavnosti šole. 

 

a) Skupni evropski okvir za zagotavljanje kakovosti 

V letu 2009 sta evropski parlament in svet sprejela sklep o skupnem referenčnem okviru za 

zagotavljanje in razvoj kakovosti, ki predstavlja skupno osnovo za izboljšanje sistemov 

zagotavljanja kakovosti na nacionalni ravni in na ravni izobraževalnih institucij. Cilj je 

spodbuditi razvoj sistemskih pristopov h kakovosti, s poudarkom na spremljanju in 

izboljševanju kulture kakovosti. Okvir je načrtovan tako, da državam članicam pomaga 

ocenjevati, izboljšati in vrednotiti njihove sisteme in prakse v poklicnem in strokovnem 

izobraževanju (PSI). Priporočena metoda je samoevalvacija, ki izboljšuje kakovost na ravni 

izobraževalnih institucij in sistema (prim. Pöttering in Füle, 2009; Pevec Grm, 2007, po Pevec 

M., 2013). V nadaljevanju na kratko predstavljamo model skupnega evropskega okvira za 

kakovost. Model vključuje štiri faze: 1. načrtovanje, 2. izvajanje, 3. ocenjevanje in 4. pregled s 

postopki za spremembe (Mali et al., 2007, po Pevec M., 2013). 

1) Priprava načrta je bistven del procesa, ki zagotavlja uspešno izvedbo samoevalvacije in 

je osnova za nadaljnje faze. Skrbno pripravljen načrt obvaruje pred izgubo časa pri 

zbiranju podatkov in informacij. Komisija za kakovost upošteva namen in cilje, ki si jih 

je zadala. To pomeni, da cilji niso preširoki in so uresničljivi, kar je ključno, če želimo 

doseči resnično izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. 
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2) Faza implementacije vključuje potek in izvajanje samoevalvacije ‒ dejavnosti na 

izbranem področju. Pri tem je pomemben pristop in instrumentarij s podatki, ki bodo 

osnova za načrtovanje sprememb. 

3) Faza ocenjevanja in evalvacije je namenjena analizi zbranih podatkov, s katerimi 

utemeljujemo samoevalvacijsko dejavnost. Komisija za kakovost pregleda različne 

vidike in kriterije procesa samoevalvacije ter oblikuje rezultate. 

4) Faza uvajanja izboljšav je zadnja faza procesa samoevalvacije in je ključna za razvojno 

delo šole. Komisija za kakovost pripravi predloge ukrepov za izboljšanje 

samoevalviranega področja, oblikuje usmeritve za nadaljnje delo in objavi poročilo o 

kakovosti (Metodološki priročnik za delo šolskih komisij za kakovost, 2010). 

 

 

             Slika 1: Metodologija samoevalvacije (vir: Mali et al., 2007, po Pevec M., 2013) 

 

b) Samoevalvacija v Sloveniji kot pristop h kakovosti na nacionalni ravni 

Odločitev za uvajanje samoevalvacije pri nas v PSI je utemeljena s teorijo in prakso številnih 

evropskih držav in določili slovenske šolske zakonodaje (Brejc in Koren, 2011, po Pevec M., 

2013). Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju – ZPSI (Ur. l. RS, št. 79/2006) in Zakon 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07 in 36/08) 

predpisujeta obvezno samoevalvacijo in ravnatelja obvezujeta, da na spletni strani šole objavi 

poročilo o kakovosti. »Šola zagotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela po načelih 

celovitega sistema vodenja kakovosti« (ZPSI, 15. člen). Člen 16 (ZPSI) govori o imenovanju 

in sestavi Komisije za kakovost, ki spremlja kakovost na ravni šole. Komisija na svoji spletni 
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strani vsako leto objavi Poročilo o kakovosti. Kakovost PSI (17. člen, ZPSI) ugotavlja javni 

zavod, ki je ustanovljen za razvoj PSI. Naše šole so tako postavljene pred zahtevo 

sistematičnega ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo. To pomeni, da 

pokažejo, utemeljijo in predstavijo kakovost načrtovanja, spremljanja in vodenja procesa 

samoevalvacije ter izkažejo odgovornost javnosti in širšemu okolju, (Pevec M., 2013). 

Kot pomoč in podporo ter zaradi zavedanja zahtevnosti (strokovnost in znanje) celovitega 

izvajanja samoevalvacije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) že več let 

razpisuje različne razvojne in inovacijske projekte (Modro oko, Ogledalo, Mreže kakovosti, 

KVIZ, uKVIZ, Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje …), s katerimi se, kot meni 

Možina (2003), »izkazuje nacionalni interes za kakovost v izobraževanju« (str. 292). Projekte 

vodijo nacionalne institucije (Center RS za poklicno izobraževanje, Zavod RS za šolstvo, 

Andragoški center RS, Šola za ravnatelje). Namen je motivirati in usposobiti šole za 

samoevalvacijo, da bi sistematično izboljševale in vrednotile lastne procese in rezultate dela ter 

na osnovi ugotovitev načrtovale ukrepe in jih tudi uresničile (Pevec M., 2013). 

Kot ugotavljajo Gaber et al. (2011, po Pevec M., 2013), so na področju zagotavljanja kakovosti 

nastale različne metode, orodja, modeli in instrumentariji, ki med seboj niso sistematično 

povezani in ne izhajajo iz enotnih ciljev ter kažejo na uporabo parcialnih pristopov ugotavljanja, 

spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Zato Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (2011) opozarja, da je treba na sistemski ravni oblikovati merila, ki bodo omogočala 

vzpostavitev celovitega sistema vodenja kakovosti. 

 

c) Izvajanje samoevalvacije na ravni šole  

Musek Lešnik in Bergant (2001, po Pevec M., 2013) samoevalvacijo opredeljujeta kot 

strokovni postopek samoocenjevanja, s pomočjo katerega vzgojno-izobraževalne organizacije 

načrtno in sistematično pridobijo podatke o kakovosti svojega dela. Zgaga (2000, po Pevec M., 

2013) meni, da postaja samoevalvacija eden ključnih dejavnikov pri zagotavljanju kakovosti 

izobraževalnega procesa v šolah. V šoli je mogoča na več področjih (Jošt et al., 2012; Mali et 

al., 2007, po Pevec M., 2013) in lahko vključuje različne interesne skupine.  

 

An European Guide on Self-assessment for VET-providers (2003, po Pevec M., 2013) navaja 

naslednje pogoje za uspešno samoevalvacijo šole: 

1) Opredeljeno poslanstvo, vizija in vrednote šole. 

2) Dejavna vloga vodstva šole je bistvena za uspešnost samoevalvacije. 

3) Distribuirano vodenje šole. 

4) Odgovornost učitelja za kakovostno učenje in poučevanje. 

5) Dokumentirana gradiva so izhodišče za uspešno samoevalvacijo. 
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Brejc in Zavašnik Arčnik (2010, po Pevec M., 2013) izpostavljata naslednje prednosti 

samoevalvacije: 

1) spodbuja razprave o ciljih in merilih kakovosti na vseh ravneh šole; 

2) krepi zavedanje o temeljnih vrednotah šole; 

3) krepi profesionalni razvoj učiteljev s tem, ko lahko aktivno prispevajo k izboljšavam; 

4) krepi učenje posameznika in šole kot učeče se organizacije; 

5) spodbuja šole k uvajanju inovativnih pristopov ... 

 

Kljub prednostim avtorici opozarjata tudi na nekatere omejitve samoevalvacije: 

1) vzbuja strah pred odkritjem šibkih točk šole, 

2) je oblika kontrole in nadzora, 

3) predstavlja dodatno delo za strokovne delavce šole ... 

 

V nadaljevanju pojasnjujemo vlogo Komisije za kakovost pri vzpostavljanju celovitega sistema 

kakovosti na šoli. Vodstvo šole je obvezano, da zaposlene navaja k rednemu izvajanju in 

dokumentiranju dejavnosti samoevalvacije v skladu s predpisanimi pravnimi akti. To pomeni 

(Mali et al., 2007, po Pevec M., 2013): 

1) imeti na šoli delujočo Komisijo za kakovost, 

2) redno letno javno objavljati Poročila, 

3) razvijati kakovost po načelih celovitega sistema zagotavljanja kakovosti. 

 

Namen delovanja Komisije za kakovost je sistematično in kontinuirano spodbujati vse 

zaposlene k načrtnemu spremljanju ter vrednotenju lastnega dela. Komisija za kakovost je tako 

središčna točka vzpostavljanja sistema kakovosti in njenega vzdrževanja, kar je zahtevna in 

odgovorna razvojna naloga. Avtorji v Metodološkem priročniku za delo šolskih komisij za 

kakovost (2010, po Pevec M., 2013) opozarjajo na naslednje naloge Komisije za kakovost: 

 razvija kazalnike kakovosti in merila ter instrumente za vrednotenje kakovosti; 

 skrbi za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti dela na šoli; 

 načrtuje, organizira in usklajuje izvajanje samoevalvacije na šoli; 

 sodeluje z organi šole, s strokovnimi organi, pristojnimi za kakovost na državni in 

mednarodni ravni; 

 spremlja razvoj kakovosti izobraževanja primerjalno z drugimi šolami na državni ravni; 

 pripravlja poročila o spremljanju kakovosti za obravnavo na pristojnih organih zavoda 

in na državni ravni. 
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d) Poročilo o kakovosti 

Namen Poročila je predstaviti delovanje šole pri ugotavljanju, spremljanju in zagotavljanju 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela šole. Šola ga pripravi v skladu z določili zakonodaje, 

ki pa njegove strukture in oblike podrobneje ne predpisuje. Priporočila za oblikovanje Poročila 

so razvili v različnih razvojnih projektih (KVIZ, UnisVET, MUNUS2) z naslednjimi 

strukturnimi elementi (Pevec M., 2013): 

1) Predstavitev šole z opisom konteksta, ki je pomemben za obravnavano področje. 

2) Potek samoevalvacijske dejavnosti (načrt, izvedba, spremljanje, analiza). 

3) Rezultati samoevalvacije in usmeritve za naprej. 

4) Priloge. 

 

Musek Lešnik in Bergant (2001, po Pevec M., 20131) menita, da je Poročilo dokument in 

instrument, ki predstavlja priložnost za kritično refleksijo organizacije, ker je, kot poudarja Mali 

(2011, po Pevec M., 2013), »ugotavljanje kakovosti le sredstvo, končni cilj pa je zagotavljanje 

kakovosti« (str. 163). S Poročilom šola obvesti zainteresirane notranje in zunanje javnosti o 

rezultatih samoevalvacije in s tem izkaže svojo odgovornost za kakovost (Zorić, 2007, po Pevec 

M., 2013). Pri samoevalvaciji je enako kot rezultat pomemben tudi proces; uspešno uvajanje 

izboljšav je tisti končni cilj, ki nam ob prepoznavanju pomena skupnih ciljev vseh, ki so 

vključeni v samoevalvacijo, pove, kako kakovostna je šola (Mali, 2011, po Pevec M., 2013). 

Pravni akti šolo obvezujejo k sistematičnemu vodenju samoevalvacije, s ciljem notranjega 

spremljanja in izboljševanja kakovosti, zunanjega izkazovanja odgovornosti za kakovost in 

spodbujanja kulture samoevalviranja (Brejc, 2005, po Pevec M., 2013). Vendar pa ukrepi od 

zunaj predstavljajo samo enega od vzvodov in pogojev za razvijanje kakovosti. V resnici se 

kakovost uresničuje v šoli med učitelji in v oddelku z učenci (Resman, 2002, po Pevec M., 

2013). Kot pravi Medveš (2002, po Pevec M., 2013), je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

naravnano na konkretno šolo, na njene pogoje dela, na njene posebnosti in ne na od zunaj 

postavljene kriterije, ki bi bili za vse enaki. Koncept samoevalvacije zahteva, da analizo in 

interpretacijo lastnega stanja ter načrt, kako ohraniti uspehe ali izboljšati slabosti, naredi šola 

sama, ker je le tako mogoče dosegati trajnost učinka, ki ga evalviramo. 

 

2.10 LIK UČITELJA 

Učiteljevi temeljni nalogi sta izobraževanje in vzgajanje. Kljub zahtevnosti izobraževanja 

je vzgajanje vendarle težje, kajti za poučevanje je treba »nekaj znati«, za vzgojo pa je 

treba »nekaj biti«, biti osebnost (A. Stifter). 

Glavni nalogi učitelja še vedno ostajata vzgoja in izobraževanje. Vendar se njegova vloga 

bistveno spreminja. Vedno bolj prihaja v ospredje dejavno sodelovanje učencev v učnem 

procesu. Včasih je učitelj predstavljal edini vir znanja. Sedaj pa postaja mentor, ki učencem 

omogoča, da sami odkrivajo, raziskujejo in prihajajo do spoznanj. Učence mora spodbujati k 

razvoju tistih kompetenc, ki jim bodo koristile za samostojno pridobivanje znanja. Učiteljeva 
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naloga je, da v pouk vnese spremembe in izboljšave, ki bodo učence spodbudile, da bodo postali 

dejavni in ustvarjalni partnerji v pedagoškem procesu. S tem se manjša učiteljeva poučevalna 

vloga in krepi mentorska. Vloga učitelja se je zaradi novonastalih okoliščin v veliki meri 

spremenila. Učitelj ni več zgolj vir znanja, ampak je njegova vloga vse bolj usmerjena v 

spodbujanje in usmerjanje dejavnosti ter sodelovanje učencev, njihovo  samostojno delovanje 

in iskanje in spodbujanje njihove notranje motivacije. Učitelj si mora prizadevati, da v učencih 

vzbudi zanimanje in radovednost za delo (Adamič, 2005). Zato sodobna šola potrebuje 

ustvarjalne, samozavestne, komunikativne in prilagodljive učitelje (Golob, 2004), ki so 

sposobni voditi učence skozi proces učenja. Pri tem gre za smotrno, načrtovano in profesionalno 

dejavnost, katere temeljni namen je, da učenci učinkovito, racionalno in na zanje ustrezen način 

dosežejo zastavljene učne cilje.  

Poučevanje je zelo pomembno, saj s svojim delovanjem posredno in neposredno vpliva na 

razvoj nekaterih osebnostnih lastnosti in razvijanje učnih navad pri učencih. Poučevanje ima 

pomebno vlogo pri razvoju osebnostne rasti učencev, ki temelji na pozitivni samopodobi, saj se 

tudi skozi učni uspeh gradi pozitivna samopodoba. Zato je treba vlogi poučevanja posvetiti 

večjo pozornosti in pri tem upoštevati, da je za dobro poučevanje potreba dobra organizacija in 

dinamičnost pouka, ki temelji na dejavnosti in sodelovanju učencev. To zagotavlja večje 

možnosti za uspešnost celotnega razreda in vsakega posmeznega učenca (Adamič, 2005, po 

Pevc, 2007). 

Učitelj, ki želi biti odličen učitelj, mora imeti poleg znanja tudi določene osebnostne lastnosti. 

Pomembno je, da se zna približati otroku, mu pokazati, da ga razume, ceni in spoštuje. Stik, ki 

ga vzpostavlja z učenci, mora izžarevati njegove osebnostne in profesionalne lastnosti. Na tak 

način lahko učenci v njem prepoznavajo osebo, ki jim je naklonjena. Zaradi tega ga lažje 

sprejmejo kot strokovnjaka ter človeka z vsemi vrlinami in slabostmi (Golob, 2004). Pogosto 

se učitelji tega lotijo na napačen (premisiven, popustljiv) način, ki ga otroci večinoma ne cenijo. 

Otroci si želijo učitelja, ki bi ga lahko spoštovali tako zaradi njegovih osebnih lastnostih, kot 

tudi zaradi strokovne in splošne izobrazbe. Želijo si učitelja, ki je lahko strog, vendar mora biti 

pravičen in mora jasno postaviti svoje zahteve na način, ki je otrokom razumljiv (Gogala, 2005).  

Ob poučevanju je zelo pomebno tudi vzgojno delovanje učitelja, ki se kaže skozi učiteljev 

odnos in delovanje. Bergant Belaj (2007, str. 38) navaja: »Ker smo učiteljice (še posebej 

učiteljice na razredni stopnji) zgled, ki ga otroci posnemajo, so zelo pomembna naša ravnanja 

in naš odnos do vsega (ljudi, znanja, učenja, kulture nasploh). Zato sta lik učitelja in njegovo 

odgovorno ravnanje in vedenje v šoli tako zelo pomembna«. 

Kroflič (2000) pravi, da še tako kompleksno opredeljeni vrednotni cilji v učnih načrtih ne 

zagotavljajo, da bo vzgojno delovanje v šoli ustrezno. Vzgoje ni mogoče opredeliti kot 

posredovanje vrednot skozi poučevanje. Pri tem gre bolj za vplivanje na učenca s pomočjo 

učiteljeve osebnosti in nekega notranjega pedagoškega erosa, na katerem temelji učiteljeva 

pedagoška avtoriteta. Po njegovem mnenju vzgoja v šoli ni primarno odvisna od ustreznega 

nabora učne snovi in metod poučevanja ter od formalno vzpostavljenih pravil, na podlagi 

katerih je šola definirana kot institucija. Odločilni dejavnik vzgoje v šolah je osebni stik z 

vrednotami, ki je mogoč le skozi številne osebne odnose in doživetja znotraj šole kot skupnosti. 
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Zaradi naštetega so učitelji učencem pomembni vzorniki, saj imajo nanje močan in trajen vpliv 

s svojim odnosom, vedenjem in zgledom.  

Položaj današnjega učitelja pogojujejo velike spremembe, kot so hitri ekonomski in družbeni 

razvoj, demokratiziranje družbenih odnosov, dostopnejše kulturne vrednote, podaljševanje 

obveznega šolanja, zahtevnejša in obsežnejša učna vsebina, razvoj vzgojno-izobraževalnih ved, 

elektronska učna tehnologija ... Usmerjati ga mora jasno spoznanje, da učencev ne more prisiliti 

k motiviranemu učenju in siceršnjemu spreminjanju, jih pa lahko spodbuja predvsem tako, da 

z njimi deli vzgojno-izobraževalno moč in odločanje. Čedalje bolj se kaže, da učenci za 

odmaknjene učne motive, na primer za prihodnje učne koristi, niso preveč občutljivi, so pa 

veliko bolj dojemljivi za zdajšnje (so)odločanje pri učnem delu. Za delitev te moči in odločanja 

ima učitelj veliko možnosti, ki izvirajo iz osebnega položaja učencev in iz soglašanja, da največ 

vzrokov za učni neuspeh leži v sistemu učnega dela in ne v učencih samih (Lausegger in 

Škrabanja, 2007). 

Kakovost delovanja šole je odvisna od več dejavnikov, med katerimi je na prvem mestu učitelj, 

ki v največji meri oblikuje šolsko dejavnost. Od razumevanja svoje vloge v šoli je odvisno 

ravnanje učitelja v šoli, hkrati pa oblikuje lik učitelja v javnosti. 

Obstajajo trije elementi, ki določajo lik učitelja, in sicer (Lausegger in Škrabanja, 2007): 

 Profesionalni profil, ki predstavlja potrebna znanja in vrednote, iz katerih se 

vsakodnevno oblikuje najpomembnejša šolska storitev – pouk.  

 Strokovna avtonomija, ki mu jo morata omogočiti šolska oblast in vodstvo šole, saj je 

treba razumeti, da je poučevanje lahko ustvarjalno le, če je avtonomno.  

 Odgovornost, ki se kaže v razmerju med dejanji in posledicami, kjer mora biti jasno 

določeno, kaj je odgovorno ravnanje, saj je tako okolje potem predvidljivo, 

predvidljivost pa je najpomembnejši element varnosti za posameznika. 

 

Osebnostne lastnosti dobrih učiteljev 

V različnih raziskavah so poskušali ugotoviti, v čem se razlikujejo bolj in manj uspešni učitelji. 

Pri tem so poskušali oblikovati tipične osebnostne lastnosti idealnega učitelja, ki bo lahko 

deloval v naslednjem obdobju razvojne stopnje šole. Pri tem so poskušali njegove značilnosti 

opredeliti v razmerju med slogom vodenja (ali gre za avtoritarnega in demokratičnega učitelja); 

oblikah interakcije (sovplivanja) med učiteljem in učenci; kako različna spoznanja vplivajo na 

delo učiteljev (pojmovanja o učiteljevi in učenčevi vlogi, verovanja, stališča, cilji, pričakovanja, 

pripisovanja). Na podlagi teh ugotovitev in ob upoštevanju stališča, da je učiteljeva vloga 

predvsem, da olajša učenje, ne le posreduje znanje, je Rogers navedel naslednje osebnostne 

lastnosti učitelja, ki lahko bistveno izboljšajo ozračje, v katerem poteka učenje (Lausegger in 

Škrabanja, 2007): 
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 učitelj naj bo v odnosu pristen, tak, kakršen je, pri sporočanju naj ne bo neskladja med 

doživljanjem in izražanjem; 

 brezpogojna naklonjenost in zaupanje učencem, ki ustvarjata ozračje gotovosti; 

 empatično razumevanje in sprejemanje učenca takega, kakršen je; 

 ekstravertiranost ali obrnjenost navzven je glede na »socialni« značaj učiteljevega dela 

boljša kot pretirana introvertiranost (obrnjenost navznoter); 

 empatičnost ali zmožnost vživljanja v druge je značilnost socialne inteligentnosti; 

 osebnostna zrelost in stabilnost; 

 samozaupanje, pozitivna samopodoba; 

 odprtost do negotovosti ‒ je lastnost, ki določa učiteljevo odprtost za inovacije in 

prožnost v uporabi različnih metod in postopkov, zlasti tistih bolj »v učence usmerjenih« 

(izid ni tako predvidljiv kot pri frontalnem pouku), npr. projektno delo, razprave; 

 proaktivnost, t.j. zmožnost ravnanja na osnovi lastnih ciljev in vrednot (ne pa 

reaktivnost, t.j. počutiti se kot žrtev vsakokratnih okoliščin). 

In kaj menijo učenci? Med zaželenimi lastnostmi, ki jih v vprašalnikih učenci in dijaki pogosto 

navajajo, zavzemajo prva mesta: smisel za humor, pravičnost, doslednost, zaupanje, primerna 

kombinacija zahtevnosti in topline. Učencem niso pomembne osebnostne lastnosti same po 

sebi, ampak to, kako jih doživljajo in povezujejo s pojmovanjem svoje vloge in vloge učitelja: 

če je učitelj zanje predvsem »posredovalec informacij«, potem jim je pomembno, da »jasno 

razlaga« in »ima dober odnos«, ne pa toliko, da jih navaja k samostojnosti (Marentič Požarnik, 

2000). 

Nove naloge in vloge učiteljev ob ustreznih osebnostnih lastnostih, ki so temelj ustreznega lika 

učitelja, zahtevajo tudi vedno nova znanja. Ker je v času nenehnih sprememb nemogoče, da bi 

učitelj med svojim formalnim izobraževanjem pridobil vsa potrebna znanja za svoje 

profesionalno delovanje, mora biti odprt za spremembe in motiviran za vseživljenjsko 

izobraževanje ter stalni profesionalni razvoj. Z večanjem avtonomije učitelja se veča tudi 

njegova odgovornost za kakovostno vzgojo in izobraževanje, za kar je potrebna sprotna in 

dovolj kritična samoevalvacija. Zaradi pomembnosti vzgojno-izobraževalnega procesa bi bilo 

mogoče treba razmisliti tudi o kakšnih drugih, bolj ciljno usmerjenih oblikah vrednotenja 

stalnega napredovanja učitelja. S tem bi lahko preverjali doseganje zastavljenih ciljev in učitelju 

omogočali stalen vpogled v razvoj ter napredek. To bi pozitivno vplivalo na delo z učenci in na 

izvajanje učnega procesa, učiteljem pa bi tudi pomagalo, da nadgradijo pozitivni lik učitelja in 

dajo učiteljskemu poklicu pravo mesto ter veljavo (Lausegger in Škrabanja, 2007). 

Poučevanje je v mnogih delih sveta v fazi velikega preoblikovanja. Pričakovanja učiteljev, da 

bi učence pripravili na visoke standarde učinkovitosti, s čimer se zagotavlja, da so vsi pismeni 

in da se z ustrezno lahkoto učijo, so se neprestano stopnjevala. Vendar se ob teh zahtevah 

pojavljajo tudi hitre spremembe, ki pri učiteljih povzročajo negotovosti, in jih silijo v 
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povezovanje in skupinsko delo, da bi se učinkovito odzvali na številne spremembe v družbi. 

Pritiski in zahteve, ki se pojavljajo v nekaterih državah (da se morajo učenci naučiti novih 

spretnosti, kot so skupinsko delo, višja stopnja razmišljanja, učinkovita uporaba novih 

informacijskih tehnologij itd.), zahtevajo nove sloge poučevanja. Za vpeljavo teh novosti in 

novih znanj je značilno, da mora vse več učiteljev poučevati na način, ki ga sami niso izkusili 

ter se ga niso naučili v času študija. Učitelje se spodbuja, da več sodelujejo s svojimi kolegi, s 

čimer se pričakuje povečan dostop do strokovnega znanja, ki ga potrebujejo za izboljšanje 

svojih zmožnosti za poučevanje. Šole želijo doseči več sodelovanja s starši in ljudmi iz 

skupnosti, ki obkroža šolo, tudi na področju novih znanj. Vse to pa občasno poraja vprašanja o 

strokovnosti učiteljev in o njihovem sodelovanju z ljudmi izven svojih šol (Hargreaves, 2000). 

Ob istem času je krčenje dejavnosti javnega sektorja in poostritev nadzora nad delom učiteljev 

povzročilo, da so učitelji prisiljeni opraviti vedno več dela prostovoljno in za omejeno nagrado. 

Slabo plačani učitelji, ki so pod vedno večjim pritiskom šolskih oblasti in okolja, so bili 

prisiljeni v to, da bi dokazali, da v skladu s centralnimi standardi učenja, podrobnimi cilji 

učnega načrta in režimov lahko vzpostavijo modele testiranja, s čimer lahko s kontrolnimi 

seznami standardov dokazujejo svojo uspešnost in pristojnost. Vsi ti povezani pritiski in težnje 

vodijo učitelje in tiste, ki so pristojni za njihovo delovanje, da ponovno ocenijo (svojo) 

strokovnost in na podlagi tega pripravijo ocene o vrsti strokovnega izobraževanja, ki je 

potrebno, da bodo učitelji lažje in bolje izvajali svoje (prihodnje) delo (Hargreaves, 2000). 
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3 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu je predstavljena izvedena kvantitativna raziskava – evalvacija lika učitelja, 

osebnih vrednot učiteljev, medosebnih odnosov in delovnih razmer z vidika učiteljev na 

osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana. V empiričnem delu raziskave smo uporabili 

kvantitativno metodo raziskovanja. V raziskavo smo vključili učitelje (priložnostni vzorec), ki 

poučujejo v 48 javnih in 3 zasebnih osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana.  

 

3.1 RAZISKOVALNI PROBLEM 

Raziskovalni problem: Ali po mnenju učiteljev obstajajo razlike med pomembnostjo in 

dejanskim stanjem posameznega kazalnika kakovosti, kot so osebnost učitelja, strokovnost 

učitelja, osebne vrednote učitelja, medosebni odnosi in delovne razmere na osnovnih šolah v 

Mestni občini Ljubljana, in dejanskim stanjem? 

Raziskovalni problem temelji na raziskavi, ki so jo izvedli Trnavčevič et al. (2008). Za namen 

evalvacije zadovoljstva treh ciljnih skupin udeležencev šole – učencev, staršev in učiteljev – so 

v raziskavi identificirali sestavine zadovoljstva in kazalnike ter oblikovali primere, kako se 

kazalnike lahko meri. 

 

3.1.1 Cilji raziskave in raziskovalne hipoteze 

Cilji magistrske naloge so: 

 pregledati relevantno domačo in tujo strokovno literaturo s področja osnovnošolskega 

sistema v Sloveniji (zakonodaja, razvoj, cilji, trajanje, skrb za kakovost) in vloge učitelja 

(lastnost, vrednote, vloga, kompetence, medosebni odnosi);  

 s pomočjo vprašalnika opraviti kvantitativno raziskavo – evalvacijo lika učitelja, 

osebnih vrednot učiteljev, medosebnih odnosov in delovnih razmer na osnovnih šolah v 

Mestni občini Ljubljana; 

 na osnovi teoretičnih in empiričnih ugotovitev iz raziskave zasnovati predloge za 

izboljšanje.  

 

V empiričnem delu raziskave smo preverili naslednje hipoteze:  

H1: Med oceno učiteljev o pomembnosti osebnosti učitelja in njihovo oceno dejanskega stanja 

zadovoljstva v šolah, v povezavi z osebnostjo učitelja, obstajajo statistično značilne razlike. 

H2: Med oceno učiteljev o pomembnosti strokovnosti in njihovo oceno dejanskega stanja 

učitelja, v povezavi s strokovnostjo učitelja, obstajajo statistično značilne razlike. 

H3: Med oceno učiteljev o pomembnosti kakovostnih medosebnih odnosov in njihovo oceno 

dejanskega stanja kakovosti medosebnih odnosov na osnovni šoli obstajajo statistično značilne 

razlike. 
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H4: Med posameznimi skupinami učiteljev (spol, starost, delovna doba v šolstvu, strokovni 

naziv, triletje) in njihovo oceno dejanskega stanja zadovoljstva, v povezavi z medsebojnimi 

odnosi (učitelj–učitelj) na osnovni šoli, obstajajo statistično značilne razlike. 

H5: Med oceno učiteljev o pomembnosti vrednot in njihovo oceno dejanskega stanja 

zadovoljstva, v povezavi z vrednotami učitelja, obstajajo statistično značilne razlike. 

H6: Med oceno učiteljev o pomembnosti delovnih razmer na osnovni šoli in njihovo oceno 

dejanskega stanja zadovoljstva učitelja, v povezavi z delovnimi razmerami na osnovni šoli, 

obstajajo statistično značilne razlike. 

H7: Med posameznimi skupinami učiteljev (spol, starost, delovna doba v šolstvu, strokovni 

naziv, triletje) in njihovo oceno dejanskega stanja zadovoljstva, v povezavi z delovnimi 

razmerami na osnovni šoli, obstajajo statistično značilne razlike. 

 

3.1.2 Metodologija 

V empiričnem delu raziskave smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja – vprašalnik (e-

oblika) zaprtega tipa, ki je bil sestavljen iz petih delov, in sicer: 

 prvi del: demografski podatki anketiranih oseb (spol, starost, delovna doba v šolstvu, 

strokovni naziv, poučevanje glede na vzgojno-izobraževalno obdobje); 

 drugi del: vprašanja in trditve/kazalniki s področja lika učitelja (osebnost, strokovnost, 

izpopolnjevanje); 

 tretji del: vprašanja in trditve/kazalniki s področja medosebnih odnosov; 

 četrti del: vprašanja in trditve/kazalniki s področja vrednot učiteljev;  

 peti del: vprašanja in trditve/kazalniki s področja delovnih razmer na osnovni šoli (nor-

mativne in notranje delovne razmere).  

 

V drugem, tretjem, četrtem in petem delu vprašalnika so kazalniki povzeti po Trnavčevič et al. 

(2008). Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo v drugem, tretjem, četrtem in petem delu 

vprašalnika so anketirane osebe označile na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici od 1 do 

5. Anketirani so pri posameznem vprašanju v drugem, tretjem, četrtem in petem delu najprej 

ocenjevali pomembnost posameznega kazalnika, nato pa ugotavljali še dejansko stanje 

zadovoljstva za posamezni kazalnik. V drugem delu vprašalnika smo dodali tudi vprašanje z 

nominalno lestvico. 

Vprašalnik smo predhodno testirali (opravili pilotsko raziskavo) s pomočjo petih naključno 

izbranih v vzorec vključenih učiteljev. V vzorec vključene učitelje smo k izpolnjevanju e-ankete 

povabili prek e-pošte. V spremnem dopisu smo kontaktno osebo na posamezni osnovni šoli 

seznanili s področjem raziskovanja in pojasnili namen raziskave. Prejemnika dopisa smo 

prosili, da povezavo do ankete posreduje vsem strokovnim delavcem na osnovni šoli. 

Anketiranje smo izvedli v maju 2016. 
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Zanesljivost anketnega vprašalnika smo preverili s Cronbachovim koeficientom α. Cronbachov 

koeficient α znaša 0,969, kar pomeni, da je zanesljivost vprašalnika zelo dobra – preglednica. 

 

Preglednica 1: Statistika zanesljivosti anketnega vprašalnika 

      Cronbachov koeficient α  Število enot 

                     0,969 118 

 

Podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS 23.0. Uporabili smo osnovno 

statistično analizo (frekvence, odstotek frekvence, aritmetična sredina, standardni odklon), pri 

ordinalnih spremenljivkah smo izvedli tudi t-test in analizo variance – ANOVO. Izide smo 

ustrezno interpretirali, preverili hipoteze in oblikovali ustrezne zaključke. 

 

3.1.3 Opis vzorca 

V raziskavo smo vključili vse učitelje in druge strokovne delavce (priložnostni vzorec), ki 

poučujejo v 48 javnih in 3 zasebnih osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana. Po podatkih 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo na dan 25. 4. 2016 v teh osnovnih šolah 

zaposlenih 2585 učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Prejeli smo 116 popolnoma rešenih 

vprašalnikov (4,49 % odzivnost). 

 

Ženske so izpolnile 104 vprašalnike (89,70 %), moški 12 (19,30 %) – slika 2.  

 

Slika 2: Grafični prikaz deleža anketiranih glede na spol 

 

Moški
10,30%

Ženski
89,70%
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Največ anketiranih (47; 40,50 %) je starih nad 50 let, najmanj je starih do 30 let (14; 12,10 %) 

– slika 3. 

 

Slika 3: Grafični prikaz deleža anketiranih glede na starost 

 

Največ anketiranih (45; 38,80 %) je svetovalcev, najmanj je svetnikov (14; 12,10 %) in 

anketiranih brez strokovnega naziva (14; 12,10 %) – slika 4. 

 

Slika 4: Grafični prikaz deleža anketiranih glede na strokovni naziv 
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37,10%
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38,80%

Svetnik
12,10%

Brez naziva
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Največ anketiranih (44; 37,90 %) poučuje v prvem triletju (od 1. do 3. razreda), najmanj (14; 

12,10 %) jih poučuje v drugem triletju (od 4. do 6. razreda) – slika 5. 

 

Slika 5: Grafični prikaz deleža anketiranih glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v 

katerem poučujejo 

 

 

3.2 REZULTATI PO POSAMEZNIH SKLOPIH 

Na podlagi odgovorov učiteljev in drugih strokovnih delavcev, ki so izpolnili vprašalnik, smo 

ugotavljali oceno pomembnosti posameznega kazalnika in ga primerjali z oceno dejanskega 

stanja. Na podlagi teh rezultatov smo preverili hipoteze, ki smo si jih zastavili pred začetkom 

raziskave.  

 

3.2.1 Lik učitelja v osnovni šoli 

Kazalnike v kategoriji lik učitelja smo razdelili v podkategoriji osebnost in strokovnost. 

Osebnost učitelja pojmujemo kot učitelju lastno in zanj značilno celoto, kjer gre za celoto 

značilnosti, vzorce mišljenja, čustvovanja in vedenja, po katerih se razlikuje od drugih in po 

katerih ga drugi lahko prepoznajo (Trnavčevič et al., 2008). Strokovnost posameznega učitelja 

je odvisna od njega samega in od vodenja šole. Dodatno smo preverili še področje strokovnega 

izpopolnjevanja (izobraževanja), s čimer smo preverili pomembnost posameznih vsebin 

izobraževanja za profesionalni razvoj učitelja.  

Od 1. do 3. razreda
37,90%

Od 4. do 6. razreda
12,10%

Od 7. do 9. razreda
33,60%

Svetovalna služba
16,40%
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Oceno pomembnosti posameznega kazalnika lika učitelja (osebnost, strokovnost) in oceno 

dejanskega stanja v osnovni šoli so anketirani označili na Likertovi petstopenjski ocenjevalni 

lestvici od 1 do 5.  

 

 Osebnost učitelja v osnovni šoli 

Anketirani so najprej ocenili pomembnost posameznega kazalnika s področja osebnosti učitelja 

v osnovni šoli (1 – nikakor ni pomembno, 5 – zelo je pomembno), nato pa so ocenili še dejansko 

stanje zadovoljstva za posamezni kazalnik s področja osebnosti učitelja v osnovni šoli 

(1 – nikakor nisem zadovoljen, 5 – zelo sem zadovoljen) – preglednica 2. 

Anketirani so v povprečju kot najpomembnejši kazalnik na področju osebnosti učitelja v 

osnovni šoli označili občutek učitelja za delo z ljudmi (M = 4,89), sledijo korektnost učitelja 

(M = 4,85), opravljanje dela z veseljem (M = 4,84) in doslednost učitelja (M = 4,82). Kot 

najmanj pomembno jim je, da se učitelj osebno ne vpleta (M = 3,78). 

Pri oceni dejanskega stanja osebnosti učitelja v osnovni šoli so anketirani v povprečju najbolje 

ocenili korektnost (M = 3,97) in dostopnost učitelja (M = 3,97), najmanj pa kazalnik se osebno 

ne vpleta (M = 3,39). 

 

Preglednica 2: Stališča anketiranih do osebnosti učitelja v osnovni šoli 

Kazalnik 
           Pomembnost          Dejansko stanje 

         M         SD          M         SD 

Ima občutek za delo z ljudmi 4,89 0,32 3,96 0,89 

Korekten 4,85 0,38 3,97 0,86 

Z veseljem opravlja delo 4,84 0,39 3,89 0,89 

Dosleden 4,82 0,39 3,82 0,95 

Empatičen – »začuti vsakega otroka« 4,65 0,55 3,77 0,92 

Dostopen 4,60 0,59 3,97 0,89 

Ni zgolj prenašalec znanja 4,56 0,71 3,81 0,95 

Topel 4,55 0,62 3,85 0,85 

Vzornik 4,48 0,69 3,71 0,86 

Prijazen 4,31 0,75 3,93 0,78 

Strog 3,89 0,91 3,47 0,82 

Se osebno ne vpleta 3,78 0,91 3,39 0,88 

Opomba: M − aritmetična sredina, SD − standardni odklon 

 

 Strokovnost učitelja v osnovni šoli 

Anketirani so najprej ocenili pomembnost posameznega kazalnika s področja strokovnosti 

učitelja v osnovni šoli (1 – nikakor ni pomembno, 5 – zelo je pomembno), nato pa so ocenili še 
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dejansko stanje zadovoljstva za posamezni kazalnik s področja strokovnosti učitelja v osnovni 

šoli (1 – nikakor nisem zadovoljen; 5 – zelo sem zadovoljen) – preglednica 3. 

Anketirani so na področju osebnosti učitelja v osnovni šoli v povprečju kot najpomembnejši 

kazalnik označili strokovno usposobljenost učitelja (M = 4,75), sledita avtoriteta učitelja (M = 

4,68) in didaktična usposobljenost učitelja (M = 4,66), kot najmanj pomembno pa ocenjujejo, 

da je učitelj – povezovalec posameznih predmetov (M = 4,36). 

Pri oceni dejanskega stanja strokovnosti učitelja v osnovni šoli so anketirani v povprečju 

najbolje ocenili strokovno usposobljenost učitelja (M = 4,26), sledita dober in profesionalen 

odnos učitelja s starši (M = 4,06) ter didaktična usposobljenost učitelja (M = 4,03). Najslabše 

so ocenili kazalnik učitelj – povezovalec posameznih predmetov (M = 3,39). 

 

Preglednica 3: Stališča anketiranih do strokovnosti učitelja v osnovni šoli 

Kazalnik 
            Pomembnost            Dejansko stanje 

M SD M         SD 

Strokovna usposobljenost 4,75 0,47 4,26 0,75 

Avtoriteta učitelja 4,68 0,49 3,72 0,83 

Didaktična usposobljenost 4,66 0,53 4,03 0,75 

Ima dober in profesionalen odnos s starši 4,65 0,53 4,06 0,76 

Pomaga učencem iz kritičnih situacij 4,65 0,53 3,94 0,83 

Je mentor učencev, usmerjevalec 4,62 0,55 3,99 0,81 

Se stalno izpopolnjuje na strokovnem 

področju 4,56 0,64 3,73 0,96 

Je vodja učencev 4,51 0,63 3,85 0,76 

Je pripravljen uvajati novosti 4,47 0,67 3,70 0,93 

Skrbi za učence 4,44 0,70 4,02 0,78 

Je povezovalec predmetov 4,36 0,78 3,68 0,85 

Opomba: M − aritmetična sredina, SD − standardni odklon 

 

 

 Dodatno strokovno izobraževanje učitelja v osnovni šoli 

V nadaljevanju so anketirani odgovarjali na vprašanje, katerih od naštetih izobraževanj so se 

udeležili v zadnjih treh letih – anketirani so lahko izbrali več kot en odgovor. Iz slike 6 je 

razvidno, da se je največ anketiranih učiteljev (61,20 %) v zadnjih treh letih udeležilo 

izobraževanja s svojega predmetnega področja. 
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Slika 6: Grafični prikaz deleža izobraževanj, ki so se ga anketirani udeležili v zadnjih 

treh letih 

 

3.2.2 Vrednote učitelja in njihovi medosebni odnosi 

Kazalnike v kategoriji vrednote učitelja in njihovi medosebni odnosi smo razdelili v 

podkategorije vrednote in medsebojni odnosi. Kazalniki vrednote so tesno povezani z 

medosebnimi odnosi na šoli. Nekatere med njimi sicer niso vrednote, jih pa lahko opredelimo 

kot norme delovanja ali kot pedagoška načela. Medosebni odnosi v šolskem prostoru se 

oblikujejo na različnih relacijah. V raziskavi smo preverjali predvsem medosebne odnose med 

člani pedagoškega zbora, v katerega smo šteli tudi ravnatelja.  

 

 Vrednote učitelja v osnovni šoli 

Stopnjo strinjanja s posameznim kazalnikom s področja vrednot učiteljev v osnovni šoli so 

anketirani označili na Likertovi petstopenjski ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Anketirani so 

najprej ocenjevali pomembnost posameznega kazalnika s področja vrednot učitelja v osnovni 

šoli (1 – nikakor ni pomembno, 5 – zelo je pomembno), nato pa so ugotavljali še dejansko 

stanje zadovoljstva za posamezni kazalnik s področja vrednot učiteljev v osnovni šoli 

(1 – nikakor nisem zadovoljen, 5 – zelo sem zadovoljen) – preglednica 5. 

Anketirani so v povprečju kot najpomembnejšo vrednoto označili medsebojno spoštovanje (M 

= 4,82), sledi poštenost učitelja (M = 4,81) in prevzemanje odgovornosti za odločitve (M = 

4,77), kot najmanj pomembna jim je tekmovalnost učitelja (M = 3,08). 

Pri oceni dejanskega stanja glede vrednot učiteljev v osnovni šoli, so anketirani v povprečju 

najbolje ocenili poštenost učitelja (M = 4,03), najmanj pa tekmovalnost učitelja (M = 3,31). 
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Preglednica 4: Stališča anketiranih do posameznih vrednot učiteljev v osnovni šoli 

Kazalnik 
          Pomembnost           Dejansko stanje 

          M           SD            M           SD 

Medsebojno spoštovanje 4,82 0,41 3,71 0,94 

Poštenost 4,81 0,53 4,03 0,85 

Prevzemanje odgovornosti za odločitve 4,77 0,46 3,73 0,90 

Doslednost 4,71 0,53 3,66 0,87 

Odkritost 4,70 0,50 3,42 1,01 

Medsebojna pomoč 4,68 0,52 3,84 0,92 

Ustvarjalnost 4,64 0,53 3,84 0,79 

Izražanje lastnega mnenja 4,51 0,63 3,68 0,90 

Izražanje vrednot 4,49 0,65 3,57 0,89 

Načelnost 4,47 0,67 3,67 0,87 

Zavzemanje učiteljev za učence 4,45 0,66 3,89 0,79 

Enakost 4,45 0,76 3,48 1,05 

Toleranca 4,37 0,70 3,66 0,82 

Tekmovalnost 3,08 1,07 3,31 0,99 

Opomba: M − aritmetična sredina, SD − standardni odklon 

 

 Medosebni odnosi v osnovni šoli (učitelj–učitelj) 

Stopnjo strinjanja s posameznim kazalnikom s področja medosebnih odnosov na relaciji 

učitelj‒učitelj v osnovni šoli so anketirani označili na Likertovi petstopenjski ocenjevalni 

lestvici od 1 do 5. Anketirani so najprej ocenili pomembnost posameznega kazalnika s področja 

medosebnih odnosov na relaciji učitelj‒učitelj v osnovni šoli (1 ‒ nikakor ni pomembno, 

5 ‒ zelo je pomembno), nato pa so ocenili še dejansko stanje zadovoljstva za posamezni 

kazalnik s področja medosebnih odnosov na relaciji učitelj – učitelj v osnovni šoli (1 – nikakor 

nisem zadovoljen, 5 – zelo sem zadovoljen) – preglednica 4. 

Anketirani so v povprečju kot najpomembnejši kazalnik označili korektne odnose med učitelji 

(M = 4,89), sledita medsebojno razumevanje (M = 4,80) in medsebojna podpora (M = 4,71), 

kot najmanj pomembno so ocenili povezovanje učiteljev na poslovnem in zasebnem področju 

(M = 3,12). 

Pri oceni dejanskega stanja medosebnih odnosov na relaciji učitelj–učitelj so anketirani v 

povprečju najbolje ocenili medsebojno razumevanje (M = 3,72) in medsebojno podporo (M = 

3,66), najmanj pa povezovanje učiteljev na poslovnem in zasebnem področju (M = 3,21). 
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Preglednica 5: Stališča anketiranih do medosebnih odnosov na relaciji učitelj–učitelj v 

osnovni šoli 

Kazalnik 
            Pomembnost            Dejansko stanje 

           M           SD            M           SD 

Korektni odnosi 4,80 0,44 3,57 1,09 

Medsebojno razumevanje 4,71 0,51 3,72 0,98 

Medsebojna podpora 4,70 0,48 3,66 1,07 

Prijetno vzdušje v zbornici 4,69 0,53 3,66 1,15 

Dobro počutje vseh 4,66 0,56 3,66 1,00 

Skupno veselje nad uspehom 4,55 0,64 3,56 1,12 

Konstruktivno vzdušje 4,53 0,60 3,51 1,04 

Rad je v šoli 4,47 0,70 3,62 0,98 

Skrb za medgeneracijske odnose 3,92 0,78 3,41 0,91 

Povezovanje na poslovnem in zasebnem 

področju 3,12 1,01 3,21 0,85 

Opomba: M − aritmetična sredina, SD − standardni odklon 

 

 

3.2.3 Delovne razmere na osnovni šoli 

Kazalnike področja notranje delovne razmere smo razdelili na področje storitev in področje 

opremljenosti. V okviru storitev smo preverjali dejstva, kot so nemoten potek učnega procesa, 

organizacija dela, količina strokovnega in administrativnega dela itd. Zadovoljstvo s stopnjo 

opremljenosti pa smo preverjali z oceno opremljenosti šole, ustreznimi materialnimi pogoji za 

delo, ki je odvisno predvsem od stopnje uporabe sodobnih učnih pripomočkov in zagotavljanja 

kakovostnih ter sodobnih splošnih materialnih pogojev za delo.  

Oceno delovnih razmer na osnovni šoli so anketirani označili na Likertovi petstopenjski 

ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Anketirani so najprej ocenili pomembnost posameznih 

kazalnikov delovnih razmer na osnovni šoli (1 – nikakor ni pomembno; 5 – zelo je pomembno), 

nato so ocenili še dejansko stanje posameznih delovnih razmer na osnovni šoli (1 – nikakor 

nisem zadovoljen, 5 – zelo sem zadovoljen) – preglednica 6. 

Anketirani so pri oceni pomembnosti posameznega kazalnika v povprečju kot 

najpomembnejšega označili red v osnovni šoli (M = 4,70), sledita organizacija dela (M = 4,67) 

in velikost oddelkov (M = 4,59), kot najmanj pomembna jim je velikost šole (M = 3,87). 

Pri oceni dejanskega stanja za posamezni kazalnik delovnih razmer so anketirani v povprečju 

najbolje ocenili sledenje novostim na šoli (M = 3,86), najmanj pa količino administrativnega 

dela (M = 2,97). 
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Preglednica 6: Stališča anketiranih do posameznih delovnih razmer na osnovni šoli 

Kazalnik 
            Pomembnost            Dejansko stanje 

           M           SO            M           SO 

Sledenje novostim 4,46 0,65 3,86 0,81 

Velikost šole 3,87 0,94 3,84 0,92 

Dobra oprema 4,31 0,75 3,82 0,89 

Investicijsko vzdrževanje v času pouka, 

prostih dni 4,09 0,80 3,78 0,93 

Red 4,70 0,55 3,71 1,01 

Materialni pogoji za delo 4,47 0,64 3,66 1,01 

Organizacija dela 4,67 0,56 3,65 1,06 

Načrtovanje obveznosti zaposlenih 4,58 0,61 3,57 1,05 

Velikost oddelkov 4,59 0,61 3,53 1,08 

Plača 4,39 0,64 3,50 0,94 

Urejena parkirišča 3,92 1,03 3,40 1,29 

Količina administrativnega dela 4,14 0,95 2,97 1,15 

Opomba: M − aritmetična sredina, SD − standardni odklon  

 

 

3.3 PREVERJANJE ZASTAVLJENIH HIPOTEZ IN UGOTOVITEV 

 

3.3.1 H1: Med oceno učiteljev o pomembnosti osebnosti učitelja in njihovo oceno dejan-

skega stanja zadovoljstva v šolah, v povezavi z osebnostjo učitelja, obstajajo stati-

stično značilne razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce. Na osnovi t-testa za parne vzorce 

ugotavljamo, da med oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja zadovoljstva učiteljev v 

povezavi z osebnostjo učitelja obstajajo statistično značilne razlike pri vseh dvanajstih 

kazalnikih osebnosti učitelja (p < 0,05) – dejansko stanje je v povprečju slabše ocenjeno, kot je 

ocenjena pomembnost za posamezni kazalnik osebnosti učitelja. Največja statistično značilna 

razlika obstaja pri doslednosti učitelja (razlika M = 1,00) – preglednica 7, slika 7. 
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Preglednica 7: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – osebnost učitelja in 

rezultati t-testa 

 

 

 

Slika 7: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – osebnost učitelj 
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Pomembnost 

(M) 

Dejansko stanje 

(M) 

Razlika        

(M) 

     Vrednost  

           t 
p 

Vzornik 4,48 3,71 0,776 9,234 0,000 

Topel 4,55 3,85 0,698 8,299 0,000 

Empatičen – »začuti 

vsakega otroka« 
4,65 3,77 0,879 9,850 0,000 

Prijazen 4,31 3,93 0,379 4,310 0,000 

Z veseljem opravlja 

delo 
4,84 3,89 0,948 10,970 0,000 

Ima občutek za delo z 

ljudmi 
4,89 3,96 0,931 11,245 0,000 

Dosleden 4,82 3,82 1,000 10,724 0,000 

Korekten 4,85 3,97 0,879 10,932 0,000 

Dostopen 4,60 3,97 0,629 7,091 0,000 

Strog 3,89 3,47 0,422 4,412 0,000 

Ni zgolj prenašalec 

znanja 
4,56 3,81 0,750 7,664 0,000 

Se osebno ne vpleta 3,78 3,39 0,397 4,332 0,000 
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 Hipotezo H1 sprejmemo. 

Iz rezultatov anketnega vprašalnika, kjer smo z 12 kazalniki proučevali značilnosti osebnosti 

učitelja v osnovni šoli, lahko ugotovimo, da učitelji skoraj vsem naštetim kazalnikom dajejo 

izredno velik pomen. Le dva od kazalnikov so v povprečju ocenili z manj kot 4 točkami (strog, 

se osebno ne vpleta), kar kaže na to, da učitelji menijo, da prevelika osebna vpletenost zmanjša 

objektivnost pri vrednotenju dela učenca. Manjša pomembnost kriterija strogost pa kaže na 

trend v vzgoji, da je avtoriteto treba pridobiti z drugimi pristopi in ne s strogostjo. Na to kaže 

tudi ocenjevanje velikega pomena doslednosti, ki jo učitelji med osebnostnimi lastnostmi 

visoko vrednotijo in je ena od pomembnih elementov pri ustvarjanju avtoritete v razredu. Med 

najvišje ocenjenimi osebnimi lastnostmi so tudi kazalniki z veseljem opravlja delo, ima občutek 

za ljudi in korektnost. Učitelji torej pri osebnih lastnostih učitelja izpostavljajo predvsem 

korekten in človeški odnos do učencev, kar naj bi zagotavljalo sodben pristop k učenju, ki 

zahteva individualno obravnavo in predvsem korekten prenos znanja na učence.  

Stanje zadovoljstva, glede na rezultate, ni tako pozitivno. Pri vseh kazalnikih je opaziti veliko 

odstopanje dejanskega stanja od ocene pomembnosti. Ravno pri kazalnikih, ki predstavljajo 

sodoben pristop k učenju, so razlike največje. Zakaj je temu tako, v naši raziskavi nismo 

ugotavljali, je pa to lahko eno izmed področij za nadaljnjo raziskavo. 

 

3.3.2 H2: Med oceno učiteljev o pomembnosti strokovnosti in njihovo oceno dejanskega 

stanja učitelja, v povezavi s strokovnostjo učitelja, obstajajo statistično značilne 

razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce. Na osnovi t-testa za parne vzorce 

ugotavljamo, da med oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja zadovoljstva učiteljev, v 

povezavi s strokovnostjo učitelja, obstajajo statistično značilne razlike pri vseh enajstih 

kazalnikih strokovnosti učitelja (p < 0,05) – dejansko stanje je v povprečju slabše ocenjeno, kot 

je ocenjena pomembnost za posamezni kazalnik strokovnosti učitelja. Največja statistično 

značilna razlika obstaja pri avtoriteti učitelja (razlika M = 0,966), najmanjša pri skrbi za učence 

(razlika M = 0,422) – preglednica 8, slika 8. 
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Preglednica 8: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – strokovnost učitelja 

in rezultati t-testa 

 
Pomembnost 

(M) 

Dejansko stanje 

(M) 

Razlika             

(M) 

Vrednost  

t 
p 

Didaktična 

usposobljenost 4,66 4,03 0,638 8,301 0,000 

Avtoriteta učitelja 4,68 3,72 0,966   12,479 0,000 

Je vodja učencev 4,51 3,85 0,655     8,905 0,000 

Je povezovalec 

predmetov 4,36 3,68 0,681 

 

    7,205 0,000 

Strokovna 

usposobljenost 4,75 4,26 0,491 

 

     6,386 0,000 

Je mentor učencev, 

usmerjevalec 4,62 3,99 0,629 

 

     8,504 0,000 

Pomaga učencem 

iz kritičnih situacij 4,65 3,94 0,707 

 

     9,126 0,000 

Skrbi za učence 4,44 4,02 0,422      4,921 0,000 

Ima dober in 

profesionalen 

odnos s starši 4,65 4,06 0,586 

 

 

     7,659 0,000 

Je pripravljen 

uvajati novosti 4,47 3,70 0,767 

 

     8,578 0,000 

Se stalno 

izpopolnjuje na 

strokovnem 

področju 4,56 3,73 0,828 

 

 

 

    9,174 0,000 

 

 

Slika 8: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – strokovnost učitelja 
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 Hipotezo H2 sprejmemo. 

Pri ugotavljanju ocene pomembnosti in ocene dejanskega stanja zadovoljstva učiteljev, v 

povezavi s strokovnostjo učitelja, smo preverjali 11 kazalnikov, pri katerih se je izkazalo, da 

obstajajo statistično značilne razlike. Učitelji so vse kriterije ocenili kot pomembne, saj so vsem 

pripisali več kot 4 točke (najnižja ocena je 4,36). To dokazuje, da se učitelji zavedajo pomena 

strokovnosti pri lastnem delu. Kot najpomembnejše kazalnike so ocenili strokovno in 

didaktično usposobljenost ter dva kazalnika, tesno povezana z delom z učenci, in sicer je mentor 

učencev, usmerjevalec in pomaga učencem iz kritičnih situacij. Zelo visoko se ocenili tudi 

kazalnik ima dober in profesionalen odnos s starši. Vse to kaže, da se učitelji zavedajo 

elementov, ki so pomembni pri zagotavljanju kakovostnega dela.  

Pri rezultatih ocene dejanskega stanja so rezultati nekoliko slabši in kažejo na razkorak med 

želenim, kot ga ocenjujejo učitelji, in dejanskim stanjem. Zaskrbljujoče je odstopanje med 

oceno pomembnosti in oceno zadovoljstva z dejanskim stanjem pri kazalnikih je pripravljen 

uvajati novosti in se stalno izpopolnjuje na strokovnem področju, ki sta oba tesno povezana z 

uvajanjem novosti in prilagajanjem hitrim spremembam v okolju. Ta ugotovitev bi morala pri 

vodstvih šol in snovalcih šolske politike sprožiti ustrezne ukrepe in dejavnosti za izboljšanje 

stanja na področju, povezanem z uvajanjem novosti v šolske programe ter delo v šoli. 

 

 

3.3.3 H3: Med oceno učiteljev o pomembnosti kakovostnih medosebnih odnosov in nji-

hovo oceno dejanskega stanja kakovosti medosebnih odnosov na osnovni šoli ob-

stajajo statistično značilne razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce. Na osnovi t-testa za parne vzorce 

ugotavljamo, da med oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja zadovoljstva učiteljev, v 

povezavi z medosebnimi odnosi (učitelj−učitelj), na osnovni šoli obstajajo statistično značilne 

razlike pri devetih kazalnikih teh odnosov (p < 0,05). Dejansko stanje je v povprečju slabše 

ocenjeno, kot je ocenjena pomembnost za posamezni kazalnik medosebnih odnosov, razen pri 

kazalniku povezovanje na poslovnem in zasebnem področju, kjer statistično značilnih razlik ni 

(p = 0,397). Največja statistično značilna razlika obstaja pri korektnih odnosih (M = 1,233) – 

preglednica 9, slika 9. 
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Preglednica 9: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – medosebni odnosi 

(učitelj−učitelj) in rezultati t-testa 

 
Pomembnost 

(M) 

Dejansko stanje 

(M) 

Razlika          

(M) 

Vrednost  

t 
p 

Dobro počutje vseh 4,66 3,66   0,991 10,242 0,000 

Medsebojno 

razumevanje 4,71 3,72   0,991 

 

10,325 0,000 

Povezovanje na 

poslovnem in 

zasebnem področju 3,12 3,21   ‒ 0,086 

 

 

-,850 0,397 

Skrb za 

medgeneracijske 

odnose 3,92 3,41   0,517 

 

 

5,572 0,000 

Konstruktivno 

vzdušje 4,53 3,51   1,026 

 

9,340 0,000 

Skupno veselje nad 

uspehom 4,55 3,56   0,991 

 

8,757 0,000 

Korektni odnosi 4,80 3,57   1,233 11,447 0,000 

Prijetno vzdušje v 

zbornici 4,69 3,66   1,034 

 

9,570 0,000 

Medsebojna 

podpora 4,70 3,66   1,034 

 

10,566 0,000 

Rad je v šoli 4,47 3,62   0,853 9,212 0,000 

 

 

Slika 9: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – medsebojni odnosi (učitelj − 

učitelj) 
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 Hipotezo H3 sprejmemo. 

Pri ugotavljanju ocene pomembnosti in ocene dejanskega stanja zadovoljstva učiteljev z 

medosebnimi odnosi (učitelj–učitelj) smo preverjali 10 kazalnikov, pri katerih so jih učitelji 

osem ocenili z oceno 4,5 ali več. To kaže, da so medosebni odnosi ključ do uspešnosti in 

profesionalnosti dela v šoli ter da lahko urejeni medosebni odnosi največ prispevajo k dvigu 

kakovosti in uspešnosti dela. Ocena kazalnika povezovanje na poslovnem in zasebnem 

področju, ki je med vsemi kazalniki dosegel najnižjo oceno (3,12), kaže, da si učitelji želijo 

predvsem profesionalno sodelovanje in manj osebnih medsebojnih odnosov. 

Pri dejanskem stanju so rezultati slabši in kažejo na velik razkorak med ocenjeno 

pomembnostjo in ocenjenim dejanskim stanjem. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je stanje na 

področju medosebnih odnosov slabo. Učitelji, kljub temu, da si glede na rezultate pri 

pomembnosti želijo boljših odnosov, le-teh glede na rezultate dejanskega stanja ne uspejo 

vzpostaviti. Vse kaže na to, da je organizacijska kultura v večini šol slaba in ne spodbuja 

sodelovalnih in partnerskih odnosov med učitelji. Ker je eden od predpogojev za ustvarjanje 

ugodne šolske klime zaupanje med ravnateljem in učitelji (Resman, 1994a), je to eden od 

pokazateljev, ki kaže, da je v šolah treba preveriti ustreznost modelov vodenja, ki jih ravnatelji 

uporabljajo. Tudi oblikovalci šolske politike in ostali deležniki, predvsem starši s svojim 

ravnanjem, ne prispevajo k pozitivni šolski kulturi ter s tem izboljšanju odnosov v šoli. Zunanji 

deležniki na šole pritiskajo predvsem z birokratskimi ukrepi in velikim številom predpisov ter 

določil, ki predvsem omejujejo ustvarjalnost. Tem trendom so podlegli tudi ravnatelji, ki 

ustvarjajo zbirokratizirano okolje, ki vodi k balkanizaciji organizacijske kulture. 

 

 

3.3.4 H4: Med posameznimi skupinami učiteljev (spol, starost, delovna doba v šolstvu, 

strokovni naziv, trletje) in njihovo oceno dejanskega stanja zadovoljstva, v pove-

zavi z medsebojnimi odnosi (učitelj‒učitelj), na osnovni šoli obstajajo statistično 

značilne razlike. 

 

Hipotezo smo preverili s t-testom (spol) in analizo variance – ANOVA (delovna doba v šolstvu, 

strokovni naziv, triletje) – priloga 2. 

Na osnovi rezultatov t-testa ugotavljamo, da moški v povprečju višje ocenjujejo skupno veselje 

učiteljev nad uspehom (p = 0,011), korektne odnose med učitelji (p = 0,44) in medsebojno 

podporo učiteljev (p = 0,045) kot ženske (slika 10, priloga 2). Pri ostalih sedmih kazalnikih 

medsebojnih odnosov na relaciji učitelj–učitelj ni statistično značilnih razlik (p > 0,05) – oboji 

te kazalnike v povprečju ocenjujejo enako.  
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Slika 10: Prikaz dejanskega stanja pri kazalnikih skupno veselje nad uspehom, korektni 

odnosi in medsebojna podpora glede na spol anketiranih 

 

Na osnovi rezultatov analize variance – ANOVA ugotavljamo, da glede na starost anketiranih 

obstajajo statistično značilne razlike pri kazalniku dobro počutje vseh (p = 0,047) – najvišje ta 

kazalnik ocenjujejo anketirani stari do 30 let (M = 4,07), najslabše anketirani, stari od 31 do 40 

let (M = 3,36) ‒ slika 11. Pri ostalih devetih kazalnikih medosebnih odnosov na relaciji učitelj–

učitelj statistično značilnih razlik ni (p > 0,05) – vsi anketirani učitelji ne glede na starost v 

povprečju enako ocenjujejo te kazalnike. 

 

 

Slika 11: Prikaz dejanskega stanja pri kazalniku dobro počutje vseh glede na starost 

anketiranih 
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Na osnovi rezultatov analize variance – ANOVA ugotavljamo, da obstajajo statistično značilne 

razlike pri kazalniku konstruktivno vzdušje (p = 0,032) in kazalniku prijetno vzdušje v zbornici 

(p = 0,039) glede na strokovni naziv anketiranih, in sicer (slika 12): 

 najvišje kazalnik konstruktivno vzdušje ocenjujejo anketirani brez strokovnega na-

ziva (M = 4,00), najnižje mentorji (M = 3,19); 

 najvišje kazalnik prijetno vzdušje v zbornici ocenjujejo anketirani brez strokovnega 

naziva (M = 4,29), najnižje mentorji (M = 3,35). 

Pri ostalih osmih kazalnikih medosebnih odnosov na relaciji učitelj–učitelj ni statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) – vsi anketirani strokovni delavci ne glede na strokovni naziv v 

povprečju te kazalnike ocenjujejo enako. 

 

 

Slika 12: Prikaz dejanskega stanja pri kazalnikih konstruktivno vzdušje in prijetno 

vzdušje v zbornici glede na strokovni naziv anketiranih 

 

Na osnovi rezultatov analize variance – ANOVA ugotavljamo, da glede na vzgojno-

izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo, pri anketiranih obstajajo statistično značilne 

razlike pri kazalniku skupno veselje nad uspehom (p = 0,036) in kazalniku prijetno vzdušje v 

zbornici (p = 0,047), in sicer (slika 13): 

 najvišje kazalnik skupno veselje nad uspehom ocenjujejo anketirani učitelji, ki po-

učujejo v tretjem triletju (M = 3,87), najnižje anketirani učitelji, ki poučujejo v pr-

vem triletju (M = 3,25); 

 najvišje kazalnik prijetno vzdušje v zbornici ocenjujejo anketirani učitelji, ki pou-

čujejo v tretjem triletju (M = 4,00), najnižje anketirani učitelji, ki poučujejo v prvem 

triletju (M = 3,34). 

Pri ostalih osmih kazalnikih medosebnih odnosov na relaciji učitelj–učitelj ni statistično 

značilnih razlik (p > 0,05) – vsi anketirani učitelji ne glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, 

v katerem poučujejo, te kazalnike v povprečju ocenjujejo enako. 
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Slika 13: Prikaz dejanskega stanja pri kazalnikih skupno veselje nad uspehom in prijetno 

vzdušje v zbornici glede na triletje poučevanja anketiranih 

 

 Hipoteze H4 ne moremo v celoti sprejeti. 

Ugotovili smo, da so medosebni odnosi ključ do uspešnega in profesionalnega dela v šoli, zato 

smo nekatere kazalnike zadovoljstva, v povezavi z medosebnimi odnosi (učitelj−učitelj), 

preverili tudi glede na spol, starost, delovno dobo v šolstvu, strokovni naziv in vzgojno-

izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo. Pri nekaterih kazalnikih se kažejo statistične 

razlike glede na posamezne skupine učiteljev.  

Glede na spol anketiranih se kaže razlika pri ocenjevanju kazalnikov skupno veselje nad 

uspehom, korektni odnosi in medsebojna podpora. Moški te kriterije ocenjujejo veliko višje kot 

ženske. Zakaj so tako velike razlike med moškimi in ženskami, z raziskavo nismo ugotovili, 

zato je to lahko eno od področij za nadaljnjo raziskavo, ki bo lahko pokazala, zakaj moški 

drugače dojemajo kazalnike, ki kažejo predvsem odnose, povezane s sodelovanjem. Ugotovitve 

bi vodstvom šol lahko prinesle zanimive smernice za izboljšanje sodelovalnih odnosov med 

vsemi zaposlenimi. 

Ocene pri kazalniku dobro počutje vseh so pokazale, da obstajajo statistične razlike glede na 

starost anketiranih. Pri tem je zanimivo, da so učitelji med 31. in 50. letom ta kazalnik ocenili 

bistveno nižje od mlajših in starejših kolegov. Iz tega lahko sklepamo, da si v tem obdobju 

učitelji želijo več sodelovalnega ozračja v šolah.  

Glede na strokovni naziv anketiranih smo ugotovili statistično značilne razlike pri kazalniku 

konstruktivno vzdušje in kazalniku prijetno vzdušje v zbornici. Sklepamo lahko, da so (v 

nasprotju s prejšnjim kazalnikom) ta dva nižje ocenili manj izkušeni (brez naziva in mentorji) 

in najbolj izkušeni (svetnik). Vendar razlike niso tako izrazite, da bi lahko iz teh razlik vodstva 

šol pridobile uspešne smernice, kako pri teh kazalnikih stanje bistveno izboljšati.  

Glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo anketirani, smo ugotovili 
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statistično značilne razlike pri kazalniku skupno veselje nad uspehom in kazalniku prijetno 

vzdušje v zbornici. Ugotavljamo, da so rezultati pri učiteljih v zadnjem triletju pri teh kazalnikih 

bistveno višje ocenjeni kot pri učiteljih v prvem in drugem triletju. Sklepamo lahko, da so 

učitelji v tretjem triletju bolj pripravljeni na sodelovanje kot v prvih dveh triletjih. To je lahko 

dober kazalnik za vodstva šole, da poskušajo tudi v ostalih dveh triletjih vzpostaviti dobro 

sodelovalno kulturo.  

 

3.3.5 H5: Med oceno učiteljev o pomembnosti vrednot in njihovo oceno dejanskega sta-

nja zadovoljstva, v povezavi z vrednotami učitelja, obstajajo statistično značilne 

razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce. Na osnovi t-testa za parne vzorce 

ugotavljamo, da med oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja zadovoljstva učiteljev, v 

povezavi z vrednotami učitelja, obstajajo statistično značilne razlike pri vseh štirinajstih 

kazalnikih (p < 0,05) − dejansko stanje je v povprečju nižje ocenjeno, kot je ocenjena 

pomembnost posameznega kazalnika vrednot učitelja, razen pri tekmovalnosti, kjer je dejansko 

stanje tekmovalnosti učiteljev na osnovni šoli v povprečju višje ocenjeno, kot je ocenjena 

njegova pomembnost. Največja statistično značilna razlika obstaja pri odkritosti (razlika M = 

1,276), najmanjša pri tekmovalnosti (razlika M = ‒0,252) – preglednica 10, slika 14. 

 

Preglednica 10: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – vrednote učitelja in 

rezultati t-testa 

 
Pomembnost 

(M) 

Dejansko stanje 

(M) 

Razlika 

(M) 

    Vrednost  

 t 
p 

Enakost      4,45       3,48          0,966  8,362 0,000 

Medsebojno spoštovanje       4,82       3,71          1,112 12,162 0,000 

Odkritost      4,70       3,42          1,276 12,402 0,000 

Izražanje vrednot      4,49       3,57          0,922  9,879 0,000 

Izražanje lastnega mnenja      4,50       3,68          0,826  8,839 0,000 

Poštenost      4,81       4,03          0,784  8,734 0,000 

Tekmovalnost      3,06       3,31       ‒ 0,252 -2,392 0,018 

Ustvarjalnost      4,64       3,84          0,793  9,934 0,000 

Zavzemanje učiteljev za 

učence 
     4,45       3,89         0,560  6,269 0,000 

Toleranca      4,37       3,66         0,716  8,365 0,000 

Medsebojna pomoč      4,68       3,84         0,836  8,972 0,000 

Načelnost      4,47       3,67         0,793  9,113 0,000 

Doslednost      4,71       3,66         1,043 11,883 0,000 

Prevzemanje odgovornosti za 

odločitve 
    4,77       3,73        1,034 11,613 0,000 
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Slika 14: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – vrednote učitelja 

 

 Hipotezo H5 sprejmemo. 

Pri ugotavljanju pomembnosti in dejanskega stanja vrednot učitelja smo preverjali 14 

kazalnikov. Vrednote so anketirani označili kot zelo pomembne, saj so vse ostale kriterije, razen 

kriterija tekmovalnost, ki so ga ocenili s 3,31, ocenili z oceno, višjo od 4,45.  

Dejansko stanje na tem področju je veliko slabše, saj so razlike med oceno pomembnosti in 

oceno dejanskega stanja zelo velike. Tako so največje razlike pri kazalnikih medsebojno 

spoštovanje, odkritost, doslednost in prevzemanje odgovornosti za odločitev. To kaže, da tudi 

razlike v vrednotah lahko kažejo na slabšo organizacijsko kulturo v šolah, saj so te vrednote 

tudi zelo pomembni elementi v organizacijski kulturi. Vodstva šol lahko sklepajo, da so 

učiteljem zelo pomembni kazalniki vrednot, ki lahko, če jim jih uspe uveljaviti, bistveno 

izboljšajo kakovost dela v šolah.  

 

3.3.6 H6: Med oceno učiteljev o pomembnosti delovnih razmer na osnovni šoli in njihovo 

oceno dejanskega stanja zadovoljstva učitelja, v povezavi z delovnimi razmerami 

na osnovni šoli, obstajajo statistično značilne razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za parne vzorce. Na osnovi t-testa za parne vzorce 

ugotavljamo, da med oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja zadovoljstva učiteljev, v 

povezavi z delovnimi razmerami na osnovni šoli, obstajajo statistično značilne razlike pri 

enajstih kazalnikih delovnih razmer (p < 0,05) − dejansko stanje je v povprečju nižje ocenjeno, 

kot je ocenjena pomembnost za posamezni kazalnik delovnih razmer, razen pri velikosti šole, 

kjer ni statistično značilnih razlik (p = 0,758). Največja statistično značilna razlika obstaja pri 

količini administrativnega dela učiteljev (M = 1,164), najmanjša je pri urejenosti parkirišča (M 

= 0,513) – preglednica 11, slika 15. 
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Preglednica 11: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – delovne razmere na 

osnovni šoli in rezultati t-testa 

 
Pomembnost 

(M) 

Dejansko stanje 

(M) 

Razlika 

(M) 

  Vrednost  

 t 
p 

Plača 4,39        3,50        0,888 8,386 0,000 

Velikost oddelkov 4,59        3,53        1,060 8,780 0,000 

Velikost šole 3,87        3,84        0,034 0,309 0,758 

Dobra oprema 4,31        3,82        0,491 4,921 0,000 

Organizacija dela 4,67        3,65       1,026 9,340 0,000 

Red 4,70        3,71       0,991 10,242 0,000 

Investicijsko vzdrževanje v 

času pouka prostih dni 
4,09       3,78       0,319 3,374 0,001 

Urejena parkirišča 3,91       3,40       0,513 3,519 0,001 

Materialni pogoji za delo 4,47       3,66       0,819 7,593 0,000 

Načrtovanje obveznosti 

zaposlenih 
4,58       3,57      1,009 8,909 0,000 

Količina administrativnega 

dela 
4,14        2,97      1,164 8,715 0,000 

Sledenje novostim 4,46        3,86      0,595 7,325 0,000 

 

 

 

Slika 15: Razlike med pomembnostjo in dejanskim stanjem – delovne razmere na 

osnovni šoli 
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 Hipotezo H6 sprejmemo. 

Pri ugotavljanju ocene pomembnosti in ocene dejanskega stanja zadovoljstva z delovnimi 

razmerami na osnovni šoli smo preverjali 12 kazalnikov. Zanimivo, a tudi pričakovano na 

prvem mestu med oceno pomembnosti ni kazalnik plača, ampak prevladujejo kazalniki red, 

organizacija dela, načrtovanje obveznosti zaposlenih. Zelo pomemben je tudi kazalnik sledenje 

novostim. Dejansko stanje na tem področju je ocenjeno zelo različno, vendar so razlike med 

oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja tudi v tem primeru precejšnje. Največje razlike 

anketirani vidijo pri kazalnikih velikost oddelka, načrtovanje obveznosti zaposlenih, 

organizacija dela. Vsi ti kazalniki so verjetno v veliki meri povezani z nedorečeno organizacijo 

dela, predvsem pa z nedorečenim stanjem na področju obveznosti zaposlenih, kjer ni jasnih 

pravil, zato si jih vsak ravnatelj razlaga po svoje, kar med učitelje vnaša veliko nezadovoljstva.  

Največja razlika se kaže pri kazalniku količina administrativnega dela, kar jasno kaže na to, da 

je v šolah po mnenju anketiranih preveč administracije, ki jim jemlje dragoceni čas, ki bi ga 

lahko porabiti za delo v razredu oziroma za pripravo na delo v razredu in bi s tem izboljšali 

kakovost dela v šolah. 

 

3.3.7 H7: Med posameznimi skupinami učiteljev (spol, starost, delovna doba v šolstvu, 

strokovni naziv, triletje) in njihovo oceno dejanskega stanja zadovoljstva, v pove-

zavi z delovnimi razmerami na osnovni šoli, obstajajo statistično značilne razlike. 

Hipotezo smo preverili s t-testom (spol) in analizo variance – ANOVA (delovna doba v šolstvu, 

strokovni naziv, triletje) – priloga 2. 

Na osnovi rezultatov t-testa ugotavljamo, da moški v povprečju višje ocenjujejo red na osnovni 

šoli (p = 0,049) in materialne pogoje za delo na šoli (p = 0,031) kot ženske (slika 16, priloga 2). 

Pri ostalih desetih kazalnikih delovnih razmer na osnovni šoli ni statistično značilnih razlik (p 

> 0,05) – oboji v povprečju posamezne delovne razmere ocenjujejo enako.  

 

Slika 16: Prikaz dejanskega stanja pri kazalnikih red in materialni pogoji za delo na šoli 

glede na spol anketiranih 
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Na osnovi rezultatov analize variance – ANOVA ugotavljamo, da glede na starost anketiranih 

obstajajo statistično značilne razlike glede na oceno velikosti oddelkov na šoli (p = 0,018) in 

sledenju novostim na šoli (p = 0,041) (slika 17), in sicer: 

 velikost oddelkov na šoli najvišje ocenjujejo anketirani nad 50 let (M = 3,74), naj-

nižje anketirani do 30 let (M = 2,79); 

 sledenje novostim na šoli najvišje ocenjujejo anketirani do 30 let (M = 4,07), naj-

nižje anketirani od 31 do 40 let (M = 3,61). 

Pri ostalih desetih kazalnikih delovnih razmer na šoli ni statistično značilnih razlik (p > 0,05) – 

vsi anketirani učitelji te kazalnike v povprečju ocenjujejo enako ne glede na starost. 

 

 

 

Slika 17: Prikaz dejanskega stanja pri kazalnikih velikosti oddelkov in sledenja novostim 

na šoli glede na starost anketiranih 

 

Na osnovi rezultatov analize variance – ANOVA ugotavljamo, da vsi anketirani učitelji ne glede 

na strokovni naziv v povprečju enako ocenjujejo kazalnike delovnih razmer na osnovni šoli (ni 

statistično značilnih razlik).  
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Slika 18: Prikaz dejanskega stanja pri kazalniku količine administrativnega dela na šoli 

glede na poučevanje (triletje) anketiranih 

 

Na osnovi rezultatov analize variance – ANOVA prav tako ugotavljamo, da glede na vzgojno-

izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo, pri anketiranih obstajajo statistično značilne 

razlike pri količini administrativnega dela učiteljev (p = 0,020). Anketirani menijo, da imajo 

največ administrativnega dela učitelji, ki poučujejo v tretjem triletju (M = 3,26), najmanj 

učitelji, ki poučujejo v drugem triletju (M = 2,29) – slika 18. 

Pri ostalih enajstih kazalnikih delovnih razmer na šoli ni statistično značilnih razlik (p > 0,05) 

– vsi anketirani učitelji ne glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo, v 

povprečju te kazalnike ocenjujejo enako. 

 

 Hipoteze H7 ne moremo v celoti sprejeti. 

Ocene dejanskega stanja delovnih razmer na osnovni šoli kažejo velike razlike med oceno 

pomembnosti (pričakovanjem) in dejanskim stanjem, zato smo kazalnike preverili tudi glede 

na spol, starost, delovno dobo v šolstvu, strokovni naziv in triletje poučevanja. Pri nekaterih 

kazalnikih se kažejo značilne statistične razlike glede na posamezne skupine učiteljev.  

Pri kazalnikih red in materialni pogoji smo ugotovili, da moški kazalnika ocenjujejo veliko 

višje kot ženske. Zakaj so tako velike razlike med moškimi in ženskami, z raziskavo nismo 

ugotovili. Zato je to lahko eno od področij za nadaljnjo raziskavo, ki bo lahko pokazala, zakaj 

moški drugače dojemajo kazalnike, ki kažejo predvsem odnose, povezane s sodelovanjem. 

Ugotovitve bi vodstvom šol lahko prinesle zanimive smernice, kako izboljšati pogoje na teh 

področjih, da bodo z njimi bolj zadovoljne tudi ženske. 
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Pri kazalnikih velikost oddelkov in sledenje novosti smo ugotovili, da obstajajo statistične 

razlike glede na starost anketiranih. Pri velikosti oddelkov se kaže razumljiva razlika med 

mlajšimi in starejšimi učitelji. Mlajši učitelji, ki nimajo izkušenj, težje delujejo v velikih 

razredih kot starejši izkušeni učitelji. Zanimiv je rezultat pri kazalniku sledenje novostim, kjer 

so učitelji med 31. in 50. letom ta kazalnik ocenili bistveno slabše od mlajših in starejših 

kolegov. To je za vodstva šol lahko pomemben pokazatelj, da so učitelji, ki so v najbolj 

ustvarjalnem obdobju, najmanj pripravljeni za uvajanje sprememb. Zakaj je tako, bo treba še 

raziskati, saj smo v obdobju, ko bo v šolski sistem in delo v razredu treba uvesti številne novosti 

ter spremembe.  

Glede na vzgojno-izobraževalno obdobje, v katerem poučujejo anketirani, smo ugotovili 

statistično značilne razlike pri kazalniku količina administrativnega dela na šoli. Zanimivo je, 

da so učitelji prvega in tretjega triletja ocenili, da imajo bistveno več administrativnega dela kot 

učitelji v drugem triletju. To je lahko dober kazalnik za vodstva šol, da poskušajo ugotoviti, 

zakaj so take razlike pri količini administrativnega dela in kako tudi pri bolj obremenjenih 

učiteljih zmanjšati obseg tega dela.  

 

3.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI LIKA 

UČITELJA  

Učiteljevi osrednji nalogi še vedno ostajata vzgoja in izobraževanje. Vendar se njegova vloga 

zaradi različnih vplivov, ki smo jih proučili v teoretičnem delu, vse hitreje spreminja. Vedno 

bolj prihaja v ospredje sodelovanje učitelja v različnih procesih v šoli, kjer se povezuje z 

drugimi učitelji. Tudi učenci vse bolj dejavno sodelujejo v učnem procesu. Učiteljeva naloga 

je, da v pouk vnese spremembe in izboljšave, ki bodo učence spodbudile, da bodo postali 

dejavni in ustvarjalni partnerji v pedagoškem procesu. S tem se manjša učiteljeva poučevalna 

vloga in krepi mentorska.  

Z raziskavo smo poskušali ugotoviti, kako števili dejavniki vplivajo na novo vlogo učitelja in 

kako so učitelji pripravljeni oziroma se pripravljajo na novo vlogo v šoli. Seveda so pri tem 

odvisni od številnih dejavnikov. Na nekatere od teh dejavnikov lahko vplivajo, saj so odvisni 

predvsem od njih samih in njihovega odnosa do dela, njihovih vrednot in osebnosti. Na nekatere 

dejavnike, kot so pogoji za delo, šolske politike, pogoji pri vseživljenjskem izobraževanju, pa 

ne morejo vplivati. Žal se oblikovalci šolske politike in tudi vodstva posameznih šol vse 

premalo zavedajo, da sta kakovost šole ter znanje učencev odvisna predvsem od prizadevnosti 

in znanja učiteljev in temu področju posvečajo premalo pozornosti.  

Z raziskavo, v kateri smo učitelje v Mestni občini Ljubljana prosili, da ocenijo pomembnost in 

dejansko stanje zadovoljstva s posameznim kazalnikom kakovosti ter zadovoljstva z delom 

(osebnost učitelja, strokovnost učitelja, osebne vrednote učitelja, medosebni odnosi in delovne 

razmere na osnovnih šolah), smo ugotovili, da pri veliki večini kazalnikov obstaja velik 

razkorak med pomembnostjo in dejanskim stanjem. Rezultati bi morali spodbuditi (pozitivne) 

ukrepe pri vodstvih posameznih šol in tudi pri snovalcih in ustvarjalcih šolske politike. Dejstvo, 

ki ga lahko povzamemo na podlagi odgovorov v anketi, je, da so učitelji z obstoječim stanjem 
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v šolah vse prej kot zadovoljni. Vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, kaj spremeniti in kako 

izboljšati stanje, da bodo razlike med pomembnostjo posameznega kazalnika in dejanskim 

stanjem bistveno manjše, kot so sedaj. 

 

a) Izboljšanje medosebnih odnosov 

Ena od zaskrbljujočih ugotovitev ankete je, da so medosebni odnosi na šolah daleč od 

zaželenega stanja. Medosebni odnosi so v veliki meri plod kulture, ki je uveljavljena na šoli, 

le-ta pa je običajno odraz načina vodenja, torej dela ravnatelja. Za dobro organizacijsko kulturo 

je treba zagotoviti učinkovito sodelovanje med ravnateljem in učitelji ter med učitelji. Da bi se 

na tem področju stanje izboljšalo, je treba zagotoviti, da bodo ravnatelji ne samo strokovnjaki, 

ampak tudi ustrezne osebnosti. Kneževič (v Mayer et al., 2001, str. 68) ugotavlja: »Od vodje do 

uspešnega vodje nas pripelje človečnost. Za samo vodenje zadostuje strokovnost. Za uspešnega 

vodjo je potrebna humanost. Najtežje pa je biti človek«.  

Tak ravnatelj pozna različne sloge vodenja in je hkrati tudi strokovno napreden, saj se nenehno 

razvija tako na vodstvenem kot strokovnem področju. Teži h kakovostnemu delu in je 

samouresničljiv. Trenutna politika ne spodbuja humanih vrednot pri ravnateljih, saj je v delu 

ravnateljev vse več birokracije in zunanjih groženj, ki se jih lahko »brani« le s slepim 

uboganjem navodil, predpisov in zakonodaje. To pa vsekakor ne spodbuja okolja, v katerem so 

pomembna mnenja tako učiteljev kot učencev. Če želimo izboljšati stanje na področju vodenja, 

je treba poiskati ljudi, ki vodijo z iskro v očeh, spodbujajo razvoj inovativnega okolja, pri učenju 

spodbujajo iskanje novih kreativnih poti. Nova šola potrebuje ljudi, ki bodo spodbujali 

vrednote, kot so znanje, kreativnost, uspešnost, sodelovanje, in se bodo izogibali vrednotam, 

kot so poslušnost, uniformiranost, izključevanje in nepovezanost. 

Zato predlagamo, da se zaradi zagotovitve ustreznega nivoja človečnosti pri ravnateljih, ki 

morajo iti pri izbiri z roko v roki s strokovnostjo, zagotovi ustrezen način preverjanja tudi tega 

dela osebnosti kandidatov za ravnatelje. Tako bo zagotovljeno, da bo ravnatelj ob dokazanih 

strokovnih sposobnostih iz pedagoškega poklica in znanj iz vodstvenih ter ekonomskih znanj 

izkazoval tudi ustrezno psihološko sliko, ki mu zagotavlja izvajanje tistih človeških in mehkih 

elementov, ki so pomembni pri uspešnem vodenju za razvoj družbe tako pomembnega okolja, 

kot je šola.  

 

b) Profesionalni razvoj učitelja 

Napredek na tem področju ni mogoč brez sodelujočih učiteljev. Še tako odličen ravnatelj ne 

more narediti napredka, če nima okoli sebe učiteljev, ki stremijo k napredku. Zato je treba 

spodbujati profesionalni razvoj učitelja, ki se zgodi, ko zna posameznik povezati svoje izkušnje 

s teoretičnim znanjem, ko zna svoje delo reflektirati, kritično oceniti in ga na podlagi vseh teh 

elementov nenehno spreminjati in izboljševati. Sedanji način profesionalnega razvoja učiteljev 

je vsaj v fazi vstopa na strokovno pot v teoriji sicer dober, saj zagotavlja, da gre učitelj skozi 

različne faze učenja in priprave na delo v razredu. V praksi (tudi rezultati ankete so to pokazale) 
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pa se kaže, da vse te priprave ne vključujejo dovolj praktičnega in samostojnega dela, da bi 

mlade učitelje pripravile na resničnost učenja v razredu.  

Nadaljnji profesionalni razvoj učitelja je po našem mnenju precej administrativno naravnan in 

ima zelo malo skupnega z delom v razredu. Tako je model napredovanja v nazive (in s tem tudi 

plačno napredovanje) premalo odvisen od dela v razredu in preveč od drugih elementov. Sedaj 

je profesionalni razvoj posameznika v veliki meri odvisen od njegove notranje motivacije in 

pripravljenosti, da se neprestano izpopolnjuje in pripravlja na novosti pri delu. Učitelj, ki se ne 

zaveda, da je njegov poklic pogojen s stalnim vseživljenjskim izobraževanjem, verjetno ni 

primeren za ta poklic. Učitelji, ki so se po končani formalni izobrazbi na dodiplomskem študiju 

nehali izobraževati, le stežka sledijo novim smernicam, ki so vsak dan bolj zahtevne. Zato se v 

razredu počutijo vse slabše in ne zagotavljajo kakovosti v učnem procesu, ki ga učenci 

potrebujejo in si ga zaslužijo. Da veliko učiteljev ni pripravljenih na sodelovanje, kažejo tudi 

rezultati ankete, kjer smo v kategoriji medosebni odnosi ugotovili, da si učitelji sicer želijo 

sodelovanja, a ga je bistveno premalo. Učitelji se v strahu pred razkrivanjem svojega neznanja 

zapirajo v razrede in si ne želijo kritične ocene svojega dela ter zunanjih hospitacij, čeprav vsa 

teoretična znanja in tudi dobre prakse kažejo na to, da je v učnem procesu le s sodelovanjem in 

prijateljskim kritičnim ocenjevanjem mogoče spodbuditi napredek.  

Po oceni učiteljev je sistem napredovanja preveč usmerjen na kvantiteto, tisto, kar se kaže 

navzven, zanemarja pa njihovo primarno delo – poučevanje otrok v razredu. Učitelji se 

zavedajo, da je kakovost dela težko vrednotiti, vendar je na tem področju treba zagotoviti 

mehanizem, ki bo pokazal kakovost dela posameznika v razredu. Seveda si učitelji želijo 

avtonomije in zaupanja, a tudi pravičnega vrednotenja dela v razredu, ki naj ima pomembnejši 

vpliv na njihovo napredovanje. Učitelji tudi menijo, da občasno hospitiranje vodstva ne more 

imeti pomembne vloge pri profesionalnem razvoju, saj vodstvo pogosto nima vseh ustreznih 

kompetenc za vrednotenje dela učiteljev različnih profilov. Učitelji se zavedajo težav pri 

določanju, kdo naj bi meril njihovo delo v razredu in kaj oziroma po kakšnih merilih.  

V sedanjem sistemu je ovrednoteno predvsem sekundarno delo učitelja: projekti, tekmovanja, 

krožki, nastopi in izobraževanja ter usposabljanja. Problem pri prvih naj bi bile neenake 

možnosti za njihovo doseganje glede na profil učitelja, na primer zlata priznanja le pri 

posameznih predmetih na predmetni stopnji. Veliko možnosti naj bi za tovrstno dokazovanje 

imeli učitelji športne vzgoje, pri tem pa imajo večkrat pomembne zasluge za uspehe učencev 

tudi drugi, na primer trenerji. Uspehi na natečajih, tekmovanjih in nastopih pa so odvisni tudi 

od sposobnosti posameznih učencev, ki jih učitelj poučuje. 

Bistvo stališč učiteljev o možnostih in organiziranosti poklicnih napredovanj lahko povzamemo 

s stališčem, da bi za učitelja napredovanje moralo biti stimulativno. Sistem bi moral biti 

prožnejši, pridobivanje točk bolj široko zasnovano. Pridobitev nazivov in plačilnih razredov bi 

se morala bolj odražati tudi v finančnem smislu. Če bolj kakovostno živiš tudi v osebnem 

življenju, si bolj zadovoljen, zato si posledično boljši učitelj (Fleten Jordan, 2009). 
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Učitelji imajo torej trdno oblikovana stališča o profesionalnem razvoju in profesionalizmu 

učiteljev, ki jih omenjajo Marentič Požarnik (2000), Kalin (1999) in Valenčič Zuljan (2001): 

zavedanje o opravljanju pomembne družbene vloge, izkazana skrb za kakovosten razvoj 

učencev ter svoj profesionalni razvoj, refleksivno delovanje in obvladovanje kompleksnih 

problemov, ustrezna izobrazba, visoka kakovost in širok spekter specifičnih znanj ter 

zavzemanje za avtonomijo (Fleten Jordan, 2009). 

Za izboljšanje stanja na tem področju, s katerim želimo preseči situacije, da je profesionalni 

razvoj odvisen le od lastne iniciative posameznega učitelja in načina točkovanja pri 

napredovanju v nazive, ki je izredno malo ali skoraj nič povezano z neposrednim delom v 

razredu, predlagamo, da se uvedejo licence za učitelje, ki jih je treba obnavljati v 4- ali 5-letnem 

obdobju. V okviru licence bi bilo treba dokazati, da smo pridobili nova zahtevana znanja iz 

novih kompetenc, ki jih zahteva spremenjeno učno okolje. Prav tako bi moral učitelj pokazati 

praktične sposobnosti za izvajanje novih znanj v razredu.  

Predlagamo, da se v šolski sistem zopet vpelje tako imenovana didaktična inšpekcija. V tem 

trenutku šolska inšpekcija izvaja zgolj birokratsko-administrativni nadzor, kar je velik zaviralec 

kreativnega dela v šolah, saj ravnatelji poskrbijo za to, da imajo mir pred nadzorniki za vse 

vrste papirjev in obrazcev, medtem ko za napredek v učnem procesu in uvajanje didaktičnih 

novosti ne skrbi nihče oziroma je bolj ali manj prepuščeno iniciativi posameznikov. Uspešno 

pridobljena in obnovljena licenca učitelju zagotavlja možnost napredovanja ‒ tako 

osebnostnega kot profesionalnega. Prav tako omogoča tudi napredovanje v plačne razrede. 

Seveda je za napredovanje v nazive treba pokazati še dodatno lastno iniciativo in pokazati več 

strokovnosti ter pripravljenosti za dodatno izobraževanje. Licenca, ki bi jo učitelj moral 

obnavljati, bi dala učitelju tudi več avtoritete, saj bi dokazovala, da je učitelj seznanjen s 

spremembami in da obvladuje vse najsodobnejše metode dela. Na tak način bi lahko zagotovili 

stalno strokovno izpopolnjevanje učiteljev. Učitelji, ki ne želijo delati v naprednem in stalno 

motiviranem okolju, pa bi se morali odločiti za spremembo karierne poti. 

 

c) Razvoj šole za prihodnost 

Ko razmišljamo o kakovosti izobraževanja, imamo v mislih predvsem učitelje in njihovo 

usposobljenost, da pri svojem delu dosegajo tiste vzgojno-izobraževalne cilje, ki učencem 

omogočajo, da razvijejo svoje potenciale, se dejavno vključijo v družbo ter s svojim znanjem 

in kompetencami postanejo pomemben dejavnik v njenem razvoju. Težava, ki smo jo z 

raziskavo zaznali, je, da učitelji niso preveč pripravljeni na uvajanje novosti v svoje delo. 

Problem, ki bo s takim načinom dela nastopil, je zaostajanje za dejanskimi potrebami znanja, 

ki ga zahteva družba prihodnosti.    

Različne študije po svetu in doma kažejo, da trenutni nivo znanj in organizirana izobraževanja 

ne omogočajo pridobivanja znanj, ki jih bo posameznik potreboval za zagotavljanje trajne 

gospodarske rasti in socialne kohezije. Zato je treba že sedaj pristopiti k ustvarjanju pogojev in 

načrtov za spremembo izobraževalnega sistema, ki bo čez 10 ali 20 let ustvarjal prava znanja 

za prihodnje generacije učencev. Dejstvo, ki ga ne smemo zanemariti, je, da se tako zahtevni in 
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veliki sistemi, kot je izobraževalni, spreminjajo izredno počasi, vendar nas hitrost spreminjanja 

okolja, v katerem živimo, opozarja, da bo treba tudi v izobraževalnem sistemu hitro ukrepati. 

Več kot polovica učiteljev, ki bodo morali delati v novem sistemu, ni še niti blizu svoje prve 

zaposlitve, mnogi poklici, ki bodo čez 20 let aktualni, še niso znani, večina inovatorjev in 

podjetnikov, ki bodo močno vplivali na način, kako bomo živeli čez 20 let, je sedaj na začetku 

svoje šolske poti. Vse to kaže, da se ogromno vsebin, ki se jih bodo morali naučiti otroci za 

prihodnost, danes v šolah (še) ne poučuje. Medtem, ko se je pogled učencev na svet predvsem 

z uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije drastično spremenil, se šole niso razvile v 

tej smeri. Sodobni učenci spadajo v generacijo, ki je bila postavljena v okvir, kjer digitalne 

tehnologije tvorijo neločljivi del vsakdanjega življenja. Tako imenovani »učenci novega 

tisočletja« ali »digitalni učenci« porabijo enako količino časa za elektronske medije kot odrasle 

osebe na delovnem mestu. Otroci pridejo v šolo opremljeni s številnimi informacijami o 

stvareh, ki se jih v šoli ne bodo nikoli učili. Imajo neverjetno sposobnost za učenje z 

raziskovanjem in to počnejo, kadar želijo, ne samo, kadar morajo. Šola je v resnici edini kraj, 

kjer ne morejo svobodno uveljavljati teh sposobnosti. Velika večina učiteljev še vedno ne more 

ali ne sme na ustvarjalen način v izobraževalne namene uporabljati sodobnih tehnologij, do 

katerih imajo dostop. Še vedno ni jasno, kako bi se morale šole preoblikovati za boljši odziv na 

potrebe nove generacije učencev in družbe, v kateri živimo.  

Na organizacijski strani se pojavlja več vprašanj. Ali je cilj zmanjšanje števila učencev v 

razredu? Dejstvo je, da se bo to zgodilo zaradi demografskih trendov tudi brez organizacijskih 

sprememb. Ali bomo lahko vlagali ustrezna sredstva v razvoj učiteljev, da bomo v šolah lahko 

zaposlili najboljše talente za poučevanje? V zadnjih letih smo videli, kako negotovost glede 

gospodarske rasti hitro prevesi proračunsko matematiko in se snovalci proračuna pogosto 

najprej odpovejo napredku v izobraževanju. Tudi na pedagoški strani ostaja veliko odprtih 

vprašanj. Kako bomo obravnavali potrebo po večji ustvarjalnosti v razredu? Treba bo dati 

prednost ustvarjalnim dejavnostim namesto učenju skozi tradicionalna predavanja. Šolo bo 

treba spremeniti iz koncepta »učimo se o« v koncept »učimo se za biti« (Himelrajh, 2013).  

Čas je, da oblikovalci šolske politike in šole načrtujejo opazne spremembe. Samo manjši 

popravki šolskega sistema ne bodo dovolj. Poleg vsebin bo treba spremeniti tudi organizacijo 

šole in cilje izobraževalnega sistema. Strokovnjaki se strinjajo, da so potrebne velike 

spremembe v načinu, kako se znanje podaja, kako so učenci motivirani, kako so učitelji 

usposobljeni in kako so šole upravljane in vodene. Izobraževanje moramo odpreti novim 

vsebinam, drugačnim učnim praksam in novim orodjem. Bolj individualizirana učna pot in 

fleksibilen kurikul sta med ključnimi sestavinami v procesu transformacije izobraževalnega 

sistema. Uporaba sodobne tehnologije je eden izmed glavnih dejavnikov za doseganje velikih 

preobrazb tako v učilnicah kot zunaj njih.  
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4 SKLEP 
 

Cilj magistrske naloge je bil raziskati, ali obstajajo razlike med pomembnostjo in dejanskim 

stanjem kazalnikov kakovosti, ki opredeljujejo lik učitelja, kot so osebnost učitelja, njegova 

strokovnost, njegove osebne vrednote, medosebni odnosi in delovne razmere na osnovnih šolah 

v Mestni občini Ljubljana. Z raziskavo smo ugotovili, da je pri večini kazalnikov, ki smo jih 

opredelili, veliko odstopanje med oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja zadovoljstva, 

kot ga vidijo učitelji, ki so sodelovali v raziskavi.  

V teoretičnem delu smo ugotovili, da na delo in lik učitelja vpliva veliko notranjih in zunanjih 

dejavnikov.  

Delo učitelja je v veliki meri administrativo opredeljeno, saj želijo snovalci šolskih politik z 

zakonskimi in drugimi predpisi usmerjati delovanje učitelja v smeri, ki naj bi bila za družbo 

najbolj sprejemljiva. Učitelj mora upoštevati številne zakonske predpise, pravilnike, ki ga 

omejujejo pri delu in kreativnosti. To je pokazala tudi opravljena raziskava.  

Učitelja v šoli vidimo v treh vlogah, in sicer kot uslužbenca, kot strokovnjaka in kot osebnost. 

Vloge so si med seboj včasih nasprotujoče in zato učiteljem pogosto povzročajo stres. Učitelji 

se zavedajo svoje vloge, a hkrati se ob nasprotujočih zahtevah, ki nastanejo zaradi birokratsko 

predpisanih zahtev, ki ne predvidijo vseh situacij, počutijo nemočne. Strokovna avtonomija 

učitelja je zelo pomembna, saj je učitelj tisti, ki na koncu oblikuje otroke s svojim znanjem in 

pristopom. V naših šolah se avtonomija učitelja zmanjšuje, saj nanj poleg zakonskih zahtev 

pogosto pritiska vodstvo šole, ki s svojo administrativno avtoriteto vsiljuje svoj način dela v 

razredu. Zato si učitelji pri svojem delu pogosto ne želijo sodelovanja in odprte komunikacije s 

sodelavci, saj le-to vidijo kot obliko pritiska in nadzora in ne kot obliko sodelovanja ter 

izboljševanja. Zelo velik in pogosto moteč element pri delu učiteljev in vmešavanju v 

avtonomijo učitelja predstavljajo starši. Odnos s starši je za delo učiteljev zelo pomemben. V 

zadnjem obdobju vse pogosteje zasledimo pojave nekritičnih staršev, ki za vse težave svojih 

otrok najdejo krivca v šoli in učitelju. Naše mnenje je, da bo stanje ostalo tako, dokler v naši 

družbi ne bo postala prava vrednota znanje in ne ocena. 

Da bodo učitelji lahko lažje delali v sodobnem okolju, kjer se spremembe dogajajo izredno hitro 

in jih šolski sistemi težko spremljajo, jim je treba dati več avtonomije, a jih hkrati obremeniti z 

novimi kompetencami ter znanji. Kompetence, ki jih imajo učitelji danes, ne bodo več 

zadoščale za kakovostno šolo prihodnosti. Zato je zelo pomembno, da se učitelji zavestno in 

prostovoljno ali pa skozi ustrezno organiziran ter vrednoten sistem vključijo v vseživljenjsko 

učenje, ki bo spodbujalo in razvijalo njihov profesionalni razvoj. Učitelji se morajo zavedati, 

da je profesionalni razvoj učitelja vseživljenjski proces, ki poteka na več ravneh. Učitelj mora 

stalno pridobivati nova znanja za posamezni predmet, znati pa ga mora povezati tudi z drugimi 

znanji in predmeti. Obdobje enopredmetnih učiteljev se počasi zaključuje. Pomembno je, da 

učitelji nenehno pridobivajo nova didaktična znanja, razvijajo pedagoške in metakognitivne 

spretnosti. V naših šolah je tudi premalo povezav z raziskovanjem, samoevalvacijo in 

evalvacijo nasploh. Učiteljev profesionalni razvoj je pomemben za kakovostno učenje in 
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poučevanje in je tesno povezan s kakovostjo šole, ki si jo tako želimo. Sedanji sistem izvajanja 

vseživljenjskega učenja je naravnan preveč administrativno in nima prave povezave z 

najpomembnejšim delom učitelja v razredu. Že v času študija je premalo poudarka na 

praktičnem delu. Mladi učitelji so v svojih odgovorih pokazali, da imajo težave z velikostjo 

razreda, da pogrešajo več skupinskega dela itd. Vse to kaže, da jih sistem ne pripravi dovolj 

dobro na dejansko stanje in delo v razredu. Starejši učitelji so pokazali precej nezadovoljstva z 

današnjim sistemom napredovanja, ki ne dosega osnovnega poslanstva motiviranja učiteljev za 

pridobivanje novih znanj in spretnosti, s čimer bi v kombinaciji s svojimi izkušnjami lahko 

izboljšali delo v razredu. To je zagotovo področje, ki zahteva resni razmislek in dodatne 

raziskave, kako to področje izboljšati, vse z namenom, kako narediti šolski sistem prožnejši, 

kakovostnejši in bolj odziven. 

V zvezi z zagotavljanjem kakovosti šole se je v zadnjih letih razširila ideja o nujnosti merjenja 

kakovosti izobraževalnih sistemov z različnimi instrumenti, ki naj bi pomembno prispevali k 

učinkovitosti dela šol. Tako nemalokrat zasledimo splošno misel, da so kazalniki spremljanja 

oziroma merjenja kakovosti ključni instrument za razvijanje in izboljševanje kakovosti 

izobraževanja. Predvsem so nujen instrument za iskanje ustreznih sistemskih rešitev v 

izobraževanju. Pojavila se je namera po razvijanju različnih kazalnikov kakovosti, sočasno pa 

se iščejo rešitve vzpostavljanja takšnih kazalcev kakovosti v izobraževanju, ki bi omogočali 

kontinuirano spremljanje razvoja in učinkovitosti izobraževalnega sistema. Kakovostna šola 

učencem omogoča, da v okviru šolskega dela zadovoljujejo svoje potrebe po pridobivanju čim 

več sposobnosti in znanja oziroma sposobnosti za oblikovanje znanja.  

Vse to lahko izvaja učitelj, ki ima dovolj avtoritete, avtonomije, znanja, kompetenc in ima 

ustrezne osebnostne lastnosti. In vse to tvori lik učitelja, ki se zaveda, da je njegova osrednja 

naloga vzgoja in izobraževanje. Danes je vse preveč poudarka na izobraževanju, medtem ko 

smo v šolah vzgojni del kar nekako zanemarili. A vloga šole in s tem vloga učitelja se 

spreminjata. Učitelj ni več edini vir znanja, zato je treba spremeniti načine dela v šolah in začeti 

vzgajati otroke, da bodo znali vse znanje, ki jim je na razpolago, pravilno uporabljati, 

povezovati ter jih pripraviti na to, da je znanje vrednota, v katero je treba vlagati celo življenje.  

Z raziskavo, ki smo jo izvedli med osnovnošolskimi učitelji v Mestni občini Ljubljana, smo 

ugotovili, da obstajajo pomembne razlike med oceno pomembnosti in oceno dejanskega stanja 

posameznega kazalnika kakovosti in zadovoljstva, kot so osebnost učitelja, njegova 

strokovnost, osebne vrednote, medosebni odnosi in delovne razmere na osnovnih šolah. 

Rezultati kažejo, da so pričakovanja učiteljev v zvezi s svojo vlogo v šoli, odnosi v šoli in s 

pogoji, ki jih imajo za delo, bistveno večja, kot jim je v tem trenutku omogočeno oziroma dano. 

Rezultati so po našem mnenju precej zaskrbljujoči in terjajo dejaven pristop k razreševanju.  

Premalo se zavedamo, da znanje prihodnosti potrebuje drugačne pristope in učitelje, ki jim bo 

omogočeno delovati drugače. Spodbujanje sodelovanja med učitelji in povezovanje znanja bo 

v prihodnosti nujno. Učitelj, ki je zaprt v učilnici, je stvar preteklosti. Družba odprtih podatkov, 

hitrih sprememb, kjer znanje zastara v nekaj letih, je nekaj, na kar se bo morala šolska politika 

odzvati in učiteljem omogočiti drugačne pogoje za delo in drugačno vrednotenje njihovega 

dela.  
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Večja avtonomija od učitelja zahteva več odgovornost za kakovostno vzgojo in izobraževanje, 

za kar je potrebna sprotna in dovolj kritična samoevalvacija in občasno tudi zunanja evalvacija. 

Zaradi pomembnosti vzgojno-izobraževalnega procesa je treba razmisliti o bolj ciljno 

usmerjenih oblikah vrednotenja stalnega napredovanja učitelja, s čimer bi učitelju omogočali 

stalen vpogled v lasten razvoj in napredek. Vse to bi zagotovo vplivalo na delo z učenci, 

izvajanje učnega procesa, sodelovanje z vsemi deležniki, ki so vpleteni v delo učitelja. Sodoben, 

k znanju usmerjen model dela v šoli, bi učiteljem pomagal, da nadgradijo pozitivni lik učitelja 

in dajo učiteljskemu poklicu pravo mesto ter veljavo. 
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Priloge 
 

Priloga 1 ‒ Vprašalnik 

Priloga 2 ‒ Hipoteze raziskave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

EVALVACIJA LIKA UČITELJA, MEDOSEBNIH ODNOSOV, 

OSEBNIH VREDNOT IN DELOVNIH RAZMER NA 

OSNOVNIH ŠOLAH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

 
 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI 

 

Spol: 

 

M      Ž 

 

Starost (v letih): 

a) do 30  

b) od 31 do 40  

c) od 41 do 50 

d) nad 50 

Delovna doba v šolstvu:  

a) manj kot 5 let 

b) 5−10 let 

c) 11−15 let  

d) nad 15 let 

Strokovni naziv: 

a) mentor 

b) svetovalec 

c) svetnik 

d) brez naziva 

Poučevanje: 

a) od 1. do 3. razreda 

b) od 4. do 6. razreda 

c) od 7. do 9. razreda 

d) svetovalna služba 

 
 

LIK UČITELJA 

 

Prosim, ocenite pomembnost (1 ‒ nikakor ni pomembno; 5 ‒ zelo je pomembno) posameznih 

kazalnikov lika učitelja (njegovo osebnost in strokovnost) in dejansko stanje zadovoljstva (1 ‒ 

nikakor nisem zadovoljen; 5 ‒ zelo sem zadovoljen) s posameznimi kazalniki lika učitelja na 

vaši osnovni šoli. 

 

I. Osebnost 

POMEMBNOST KAZALNIKI ZADOVOLJSTVO 

1  2  3  4  5  Vzornik 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Topel 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Empatičen – »začuti vsakega otroka« 1  2  3  4  5  



 

  

1  2  3  4  5  Prijazen 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Z veseljem opravlja delo 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Ima občutek za delo z ljudmi 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Dosleden 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Korekten 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Dostopen 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Strog 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Ni zgolj prenašalec znanja 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Se osebno ne vpleta 1  2  3  4  5  

 

II. Strokovnost 

POMEMBNOST KAZALNIKI ZADOVOLJSTVO 

1  2  3  4  5  Didaktična usposobljenost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Avtoriteta učitelja 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Je vodja učencev 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Je povezovalec predmetov 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Strokovna usposobljenost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Je mentor učencev, usmerjevalec 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Pomaga učencem iz kritičnih situacij 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Skrbi za učence 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Ima dober in profesionalen odnos s starši 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Je pripravljen uvajati novosti 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  
Se stalno izpopolnjuje na strokovnem 

področju 
1  2  3  4  5  

 

 

Katerih od naštetih izobraževanj ste se udeležili v zadnjih treh letih? (možnih je več odgovorov) 

‒ Pravilniki s področja vzgoje in izobraževanja 

‒ Komunikacija z otroki/mladostniki 

‒ Psihološke značilnosti otrok/mladostnikov 

‒ Prepoznavanje nadarjenih učencev in delo z njimi 

‒ Prepoznavanje učencev s posebnimi potrebami in delo z njimi 

‒ Informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) 

‒ Izobraževanje s svojega predmetnega področja 

‒ Novi didaktični pristopi, metode dela 

 

 

 

 

 



 

  

MEDOSEBNI ODNOSI (učitelj–učitelj) 

 

Prosim, ocenite pomembnost (1 ‒ nikakor ni pomembno, 5 ‒ zelo je pomembno) posameznih 

kazalnikov medosebnih odnosov na relaciji učitelj − učitelj in dejansko stanje zadovoljstva (1 

‒ nikakor nisem zadovoljen, 5 ‒ zelo sem zadovoljen) s posameznimi kazalniki medosebnih 

odnosov na relaciji učitelj−učitelj na vaši osnovni šoli. 

 

POMEMBNOST KAZALNIKI ZADOVOLJSTVO 

1  2  3  4  5  Dobro počutje vseh 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Medsebojno razumevanje 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  
Povezovanje na poslovnem in zasebnem 

področju 
1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Skrb za medgeneracijske odnose 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Konstruktivno vzdušje 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Skupno veselje nad uspehom 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Korektni odnosi 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Prijetno vzdušje v zbornici 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Medsebojna podpora 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Rad je v šoli 1  2  3  4  5  

 

VREDNOTE UČITELJA 

 

Prosim, ocenite pomembnost (1 ‒ nikakor ni pomembno, 5 ‒ zelo je pomembno) posameznih 

kazalnikov vrednot učiteljev in dejansko stanje zadovoljstva (1 ‒ nikakor nisem zadovoljen, 5 

‒ zelo sem zadovoljen) s posameznimi vrednotami učiteljev na vaši osnovni šoli. 

 

POMEMBNOST KAZALNIKI ZADOVOLJSTVO 

1  2  3  4  5  Enakost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Medsebojno spoštovanje 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Odkritost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Izražanje vrednot 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Izražanje lastnega mnenja 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Poštenost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Tekmovalnost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Ustvarjalnost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Zavzemanje učiteljev za učence 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Toleranca 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Medsebojna pomoč 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Načelnost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Doslednost 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Prevzemanje odgovornosti za odločitve 1  2  3  4  5  



 

  

DELOVNE RAZMERE NA OSNOVNI ŠOLI 

 

Prosim, ocenite pomembnost (1 ‒ nikakor ni pomembno, 5 ‒ zelo je pomembno) posameznega 

kazalnika delovnih razmer na vaši osnovni šoli in dejansko stanje zadovoljstva (1 ‒ nikakor 

nisem zadovoljen, 5 ‒ zelo sem zadovoljen) s posameznim kazalnikom delovnih razmer na vaši 

osnovni šoli. 

 

POMEMBNOST KAZALNIKI ZADOVOLJSTVO 

1  2  3  4  5  Plača 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Velikost oddelkov 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Velikost šole 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Dobra oprema 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Organizacija dela 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Red 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  
Investicijsko vzdrževanje v času pouka 

prostih dni 
1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Urejena parkirišča 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Materialni pogoji za delo 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Načrtovanje obveznosti zaposlenih 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Količina administrativnega dela 1  2  3  4  5  

1  2  3  4  5  Sledenje novostim 1  2  3  4  5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

H1           

Paired Samples Statistics 
     

  Mean N 

Std. Devia-

tion 

Std. Error 

Mean      
Pair 1 vzornik 4,48 116 ,691 ,064 

   
  

vzornik 3,71 116 ,865 ,080 
   

  

Pair 2 topel 4,55 116 ,623 ,058 
   

  

topel 3,85 116 ,847 ,079 
   

  

Pair 3 empatičen – »začuti vsakega 

otroka« 4,65 116 ,548 ,051 

   

  

empatičen – »začuti vsakega 

otroka« 3,77 116 ,917 ,085 

   

  

Pair 4 prijazen 4,31 116 ,751 ,070 
   

  

prijazen 3,93 116 ,777 ,072 
   

  

Pair 5 z veseljem opravlja delo 4,84 116 ,394 ,037 
   

  

z veseljem opravlja delo 3,89 116 ,892 ,083 
   

  

Pair 6 ima občutek za delo z ljudmi 4,89 116 ,317 ,029    
  

ima občutek za delo z ljudmi 3,96 116 ,888 ,082    
  

Pair 7 dosleden 4,82 116 ,387 ,036 
    

 

dosleden 3,82 116 ,947 ,088 
     

Pair 8 korekten 4,85 116 ,379 ,035 
     

korekten 3,97 116 ,859 ,080 
     

Pair 9 dostopen 4,60 116 ,588 ,055 
     

dostopen 3,97 116 ,889 ,083 
     

Pair 10 strog 3,89 116 ,911 ,085 
     

strog 3,47 116 ,818 ,076 
     

Pair 11 ni zgolj prenašalec znanja 4,56 116 ,714 ,066      
ni zgolj prenašalec znanja 3,81 116 ,950 ,088      

Pair 12 se osebno ne vpleta 3,78 116 ,912 ,085 
     

se osebno ne vpleta 3,39 116 ,882 ,082 
     



 

 
 

H1           

           

Paired Samples Test 
 

  

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

 

Mean 

Std. Devia-

tion 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference  

Lower Upper  
Pair 1 vzornik - vzornik ,776 ,905 ,084 ,609 ,942 9,234 115 ,000 

 
Pair 2 topel - topel ,698 ,906 ,084 ,532 ,865 8,299 115 ,000 

 
Pair 3 empatičen – »začuti vsakega 

otroka« - empatičen – »začuti 

vsakega otroka« 
,879 ,961 ,089 ,702 1,056 9,850 115 ,000 

 
Pair 4 prijazen - prijazen ,379 ,948 ,088 ,205 ,554 4,310 115 ,000 

 
Pair 5 z veseljem opravlja delo - z ve-

seljem opravlja delo ,948 ,931 ,086 ,777 1,120 10,970 115 ,000 

 
Pair 6 ima občutek za delo z ljudmi - 

ima občutek za delo z ljudmi ,931 ,892 ,083 ,767 1,095 11,245 115 ,000 

 
Pair 7 dosleden - dosleden 1,000 1,004 ,093 ,815 1,185 10,724 115 ,000 

 
Pair 8 korekten - korekten ,879 ,866 ,080 ,720 1,039 10,932 115 ,000 

 
Pair 9 dostopen - dostopen ,629 ,956 ,089 ,454 ,805 7,091 115 ,000 

 
Pair 10 strog - strog ,422 1,031 ,096 ,233 ,612 4,412 115 ,000 

 
Pair 11 ni zgolj prenašalec znanja - ni 

zgolj prenašalec znanja ,750 1,054 ,098 ,556 ,944 7,664 115 ,000 

 
Pair 12 se osebno ne vpleta - se osebno 

ne vpleta ,397 ,986 ,092 ,215 ,578 4,332 115 ,000 

 

           
 

 

 



 

 
 

H2                                                                                                   Paired Samples Statistics 
    

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean     
Pair 1 didaktična usposobljenost 

4,66 116 ,527 ,049 
   

 

didaktična usposobljenost 4,03 116 ,751 ,070 
   

 

Pair 2 avtoriteta učitelja 4,68 116 ,486 ,045 
   

 

avtoriteta učitelja 3,72 116 ,832 ,077 
   

 

Pair 3 je vodja učencev 4,51 116 ,625 ,058 
   

 

je vodja učencev 3,85 116 ,760 ,071 
   

 

Pair 4 je povezovalec predmetov 4,36 116 ,785 ,073 
   

 

je povezovalec predmetov 3,68 116 ,851 ,079 
   

 

Pair 5 strokovna usposobljenost 4,75 116 ,473 ,044 
   

 

strokovna usposobljenost 4,26 116 ,747 ,069    
 

Pair 6 je mentor učencev, usmerjeva-

lec 
4,62 116 ,554 ,051 

   
 

je mentor učencev, usmerjeva-

lec 
3,99 116 ,808 ,075 

    
Pair 7 pomaga učencem iz kritičnih 

situacij 
4,65 116 ,532 ,049 

    
pomaga učencem iz kritičnih 

situacij 
3,94 116 ,827 ,077 

    
Pair 8 skrbi za učence 4,44 116 ,701 ,065 

    
skrbi za učence 4,02 116 ,780 ,072 

    
Pair 9 ima dober in profesionalen od-

nos s starši 
4,65 116 ,532 ,049 

    
ima dober in profesionalen od-

nos s starši 
4,06 116 ,761 ,071 

    
Pair 10 je pripravljen uvajati novosti 4,47 116 ,665 ,062     

je pripravljen uvajati novosti 3,70 116 ,925 ,086     
Pair 11 se stalno izpopolnjuje na stro-

kovnem področju 4,56 116 ,636 ,059 

    
se stalno izpopolnjuje na stro-

kovnem področju 3,73 116 ,963 ,089 

    



 

 
 

H2                                                                                                                                 Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the Dif-

ference 

Lower Upper 

Pair 1 didaktična usposobljenost - di-

daktična usposobljenost ,638 ,828 ,077 ,486 ,790 8,301 115 ,000 

Pair 2 avtoriteta učitelja - avtoriteta 

učitelja ,966 ,833 ,077 ,812 1,119 12,479 115 ,000 

Pair 3 je vodja učencev - je vodja 

učencev ,655 ,792 ,074 ,509 ,801 8,905 115 ,000 

Pair 4 je povezovalec predmetov - je 

povezovalec predmetov 
,681 1,018 ,095 ,494 ,868 7,205 115 ,000 

Pair 5 strokovna usposobljenost - 

strokovna usposobljenost 
,491 ,829 ,077 ,339 ,644 6,386 115 ,000 

Pair 6 je mentor učencev, usmerjeva-

lec - je mentor učencev, 

usmerjevalec 
,629 ,797 ,074 ,483 ,776 8,504 115 ,000 

Pair 7 pomaga učencem iz kritičnih 

situacij - pomaga učencem iz 

kritičnih situacij 
,707 ,834 ,077 ,553 ,860 9,126 115 ,000 

Pair 8 skrbi za učence - skrbi za 

učence 
,422 ,925 ,086 ,252 ,592 4,921 115 ,000 

Pair 9 ima dober in profesionalen od-

nos s starši - ima dober in pro-

fesionalen odnos s starši 
,586 ,824 ,077 ,435 ,738 7,659 115 ,000 

Pair 10 je pripravljen uvajati novosti - 

je pripravljen uvajati novosti ,767 ,963 ,089 ,590 ,944 8,578 115 ,000 

Pair 11 se stalno izpopolnjuje na stro-

kovnem področju - se stalno 

izpopolnjuje na strokovnem 

področju 
,828 ,972 ,090 ,649 1,006 9,174 115 ,000 

          



 

 
 

H3                                                                                          Paired Samples Statistics 
    

  Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean    

 

Pair 1 dobro počutje vseh 4,66 116 ,561 ,052 
   

 

: dobro počutje vseh 3,66 116 1,004 ,093    
 

Pair 2 medsebojno razumevanje 4,71 116 ,511 ,047 
   

 

: medsebojno razumevanje 3,72 116 ,976 ,091 
   

 

Pair 3 povezovanje na poslovnem in 

zasebnem področju 3,12 116 1,014 ,094 
   

 

: povezovanje na poslovnem in 

zasebnem področju 3,21 116 ,850 ,079 

   

 

Pair 4 skrb za medgeneracijske od-

nose 3,92 116 ,782 ,073 
   

 

: skrb za medgeneracijske od-

nose 3,41 116 ,913 ,085 
   

 

Pair 5 konstruktivno vzdušje 4,53 116 ,596 ,055 
   

 

: konstruktivno vzdušje 3,51 116 1,043 ,097 
    

Pair 6 skupno veselje nad uspehom 4,55 116 ,637 ,059 
    

: skupno veselje nad uspehom 
3,56 116 1,121 ,104 

    
Pair 7 korektni odnosi 4,80 116 ,442 ,041 

    
: korektni odnosi 3,57 116 1,089 ,101 

    
Pair 8 prijetno vzdušje v zbornici 4,69 116 ,534 ,050 

    
: prijetno vzdušje v zbornici 3,66 116 1,150 ,107 

    
Pair 9 medsebojna podpora 4,70 116 ,479 ,045 

    
: medsebojna podpora 3,66 116 1,071 ,099 

    
Pair 10 rad je v šoli 4,47 116 ,704 ,065 

    
: rad je v šoli 3,62 116 ,984 ,091 

    

          

          
 

 



 

 
 

H3                                                                                                                              Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 dobro počutje vseh - : dobro po-

čutje vseh ,991 1,043 ,097 ,800 1,183 10,242 115 ,000 

Pair 2 medsebojno razumevanje - : 

medsebojno razumevanje ,991 1,034 ,096 ,801 1,182 10,325 115 ,000 

Pair 3 povezovanje na poslovnem in 

zasebnem področju - : povezo-

vanje na poslovnem in zaseb-

nem področju 

-,086 1,092 ,101 -,287 ,115 -,850 115 ,397 

Pair 4 skrb za medgeneracijske od-

nose - : skrb za medgeneracij-

ske odnose 
,517 1,000 ,093 ,333 ,701 5,572 115 ,000 

Pair 5 konstruktivno vzdušje - : kon-

struktivno vzdušje 1,026 1,183 ,110 ,808 1,243 9,340 115 ,000 

Pair 6 skupno veselje nad uspehom - : 

skupno veselje nad uspehom ,991 1,219 ,113 ,767 1,216 8,757 115 ,000 

Pair 7 korektni odnosi - : korektni od-

nosi 
1,233 1,160 ,108 1,019 1,446 11,447 115 ,000 

Pair 8 prijetno vzdušje v zbornici - : 

prijetno vzdušje v zbornici 1,034 1,164 ,108 ,820 1,249 9,570 115 ,000 

Pair 9 medsebojna podpora - : medse-

bojna podpora 1,034 1,054 ,098 ,841 1,228 10,566 115 ,000 

Pair 10 rad je v šoli - : rad je v šoli ,853 ,998 ,093 ,670 1,037 9,212 115 ,000 

 

 

 



 

 
 

           

H4a                                                                                                 Group Statistics 
     

Spol: N Mean 

Std. Devia-

tion 

Std. Error 

Mean      
: dobro počutje vseh Moški 12 4,08 1,084 ,313 

   

 
 

Ženski 104 3,62 ,988 ,097    

 
 

: medsebojno razumevanje Moški 12 4,00 ,739 ,213 
     

Ženski 104 3,68 ,998 ,098      
: povezovanje na poslovnem 

in zasebnem področju 

Moški 
12 3,42 ,900 ,260 

     
Ženski 104 3,18 ,845 ,083      

: skrb za medgeneracijske od-

nose 

Moški 12 3,83 ,937 ,271 
     

Ženski 104 3,36 ,902 ,088      
: konstruktivno vzdušje Moški 12 4,00 1,128 ,326 

     
Ženski 104 3,45 1,023 ,100      

: skupno veselje nad uspehom Moški 12 4,33 ,888 ,256 
     

Ženski 104 3,47 1,114 ,109      
: korektni odnosi Moški 12 4,17 1,030 ,297 

     
Ženski 104 3,50 1,079 ,106      

: prijetno vzdušje v zbornici Moški 12 4,25 1,215 ,351 
     

Ženski 104 3,59 1,129 ,111      
: medsebojna podpora Moški 12 4,25 ,866 ,250 

     
Ženski 104 3,60 1,075 ,105      

: rad je v šoli Moški 12 3,92 1,165 ,336 
     

Ženski 104 3,59 ,961 ,094      

           
 

 

 

 



 

 
 

H4b                                                                                                                               Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 
Mini-

mum Maximum Lower Bound Upper Bound 

: dobro počutje vseh Do 30 let 14 4,07 ,730 ,195 3,65 4,49 3 5 

Od 31 do 40 let 28 3,36 ,911 ,172 3,00 3,71 2 5 

Od 41 do 50 let 27 3,44 1,121 ,216 3,00 3,89 1 5 

Nad 50 let 47 3,85 1,000 ,146 3,56 4,14 2 5 

Total 116 3,66 1,004 ,093 3,48 3,85 1 5 

: medsebojno razu-

mevanje 

do 30 14 4,07 ,730 ,195 3,65 4,49 3 5 

od 31 do 40 28 3,50 ,839 ,159 3,17 3,83 2 5 

od 41 do 50 27 3,56 1,121 ,216 3,11 4,00 1 5 

nad 50 47 3,83 1,007 ,147 3,53 4,13 1 5 

Total 116 3,72 ,976 ,091 3,54 3,90 1 5 

: povezovanje na po-

slovnem in zasebnem 

področju 

do 30 14 3,21 ,802 ,214 2,75 3,68 2 5 

od 31 do 40 28 3,14 ,591 ,112 2,91 3,37 2 5 

od 41 do 50 27 3,19 1,001 ,193 2,79 3,58 1 5 

nad 50 47 3,26 ,920 ,134 2,99 3,53 2 5 

Total 116 3,21 ,850 ,079 3,05 3,36 1 5 

: skrb za medgenera-

cijske odnose 

do 30 14 3,86 ,770 ,206 3,41 4,30 3 5 

od 31 do 40 28 3,11 ,786 ,149 2,80 3,41 1 4 

od 41 do 50 27 3,30 ,993 ,191 2,90 3,69 1 5 

nad 50 47 3,51 ,930 ,136 3,24 3,78 2 5 

Total 116 3,41 ,913 ,085 3,24 3,57 1 5 

: konstruktivno 

vzdušje 

do 30 14 3,79 1,188 ,318 3,10 4,47 1 5 

od 31 do 40 28 3,29 1,013 ,191 2,89 3,68 1 5 

od 41 do 50 27 3,41 1,010 ,194 3,01 3,81 1 5 

nad 50 47 3,62 1,033 ,151 3,31 3,92 1 5 

Total 116 3,51 1,043 ,097 3,32 3,70 1 5 



 

 
 

: skupno veselje nad 

uspehom 

do 30 14 3,93 1,207 ,322 3,23 4,63 2 5 

od 31 do 40 28 3,54 ,881 ,167 3,19 3,88 2 5 

od 41 do 50 27 3,26 1,259 ,242 2,76 3,76 1 5 

nad 50 47 3,64 1,131 ,165 3,31 3,97 1 5 

Total 116 3,56 1,121 ,104 3,35 3,77 1 5 

: korektni odnosi do 30 14 3,86 1,099 ,294 3,22 4,49 2 5 

od 31 do 40 28 3,50 ,962 ,182 3,13 3,87 2 5 

od 41 do 50 27 3,22 1,188 ,229 2,75 3,69 1 5 

nad 50 47 3,72 1,077 ,157 3,41 4,04 1 5 

Total 116 3,57 1,089 ,101 3,37 3,77 1 5 

: prijetno vzdušje v 

zbornici 

do 30 14 4,21 ,893 ,239 3,70 4,73 3 5 

od 31 do 40 28 3,46 1,071 ,202 3,05 3,88 1 5 

od 41 do 50 27 3,44 1,219 ,235 2,96 3,93 1 5 

nad 50 47 3,72 1,192 ,174 3,37 4,07 1 5 

Total 116 3,66 1,150 ,107 3,44 3,87 1 5 

: medsebojna pod-

pora 

do 30 14 4,21 ,802 ,214 3,75 4,68 3 5 

od 31 do 40 28 3,54 ,922 ,174 3,18 3,89 2 5 

od 41 do 50 27 3,41 1,279 ,246 2,90 3,91 1 5 

nad 50 47 3,72 1,057 ,154 3,41 4,03 1 5 

Total 116 3,66 1,071 ,099 3,47 3,86 1 5 

: rad je v šoli do 30 14 4,00 ,784 ,210 3,55 4,45 3 5 

od 31 do 40 28 3,64 ,911 ,172 3,29 4,00 2 5 

od 41 do 50 27 3,41 1,010 ,194 3,01 3,81 2 5 

nad 50 47 3,62 1,054 ,154 3,31 3,93 1 5 

Total 116 3,62 ,984 ,091 3,44 3,80 1 5 

          
 

 



 

 
 

H4c                                                                                                   Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

: dobro počutje 

vseh 

mentor 43 3,49 1,055 ,161 3,16 3,81 1 5 

svetovalec 45 3,67 1,022 ,152 3,36 3,97 1 5 

svetnik 14 3,71 ,914 ,244 3,19 4,24 2 5 

brez naziva 14 4,14 ,770 ,206 3,70 4,59 3 5 

Total 116 3,66 1,004 ,093 3,48 3,85 1 5 

: medsebojno ra-

zumevanje 

mentor 43 3,56 ,983 ,150 3,26 3,86 1 5 

svetovalec 45 3,71 1,014 ,151 3,41 4,02 1 5 

svetnik 14 3,86 ,949 ,254 3,31 4,41 2 5 

brez naziva 14 4,07 ,829 ,221 3,59 4,55 3 5 

Total 116 3,72 ,976 ,091 3,54 3,90 1 5 

: povezovanje na 

poslovnem in za-

sebnem področju 

mentor 43 3,12 ,905 ,138 2,84 3,39 1 5 

svetovalec 45 3,29 ,815 ,122 3,04 3,53 2 5 

svetnik 14 3,14 ,949 ,254 2,59 3,69 2 5 

brez naziva 14 3,29 ,726 ,194 2,87 3,71 2 5 

Total 116 3,21 ,850 ,079 3,05 3,36 1 5 

: skrb za medge-

neracijske odnose 

mentor 43 3,23 ,972 ,148 2,93 3,53 1 5 

svetovalec 45 3,47 ,894 ,133 3,20 3,74 2 5 

svetnik 14 3,36 ,842 ,225 2,87 3,84 2 5 

brez naziva 14 3,79 ,802 ,214 3,32 4,25 3 5 

Total 116 3,41 ,913 ,085 3,24 3,57 1 5 

: konstruktivno 

vzdušje 

mentor 43 3,19 1,118 ,171 2,84 3,53 1 5 

svetovalec 45 3,69 ,949 ,142 3,40 3,97 2 5 

svetnik 14 3,43 ,756 ,202 2,99 3,87 2 5 

brez naziva 14 4,00 1,109 ,296 3,36 4,64 1 5 

Total 116 3,51 1,043 ,097 3,32 3,70 1 5 



 

 
 

: skupno veselje 

nad uspehom 

mentor 43 3,42 1,074 ,164 3,09 3,75 1 5 

svetovalec 45 3,53 1,217 ,181 3,17 3,90 1 5 

svetnik 14 3,43 ,852 ,228 2,94 3,92 2 5 

brez naziva 14 4,21 1,051 ,281 3,61 4,82 2 5 

Total 116 3,56 1,121 ,104 3,35 3,77 1 5 

: korektni odnosi mentor 43 3,37 1,113 ,170 3,03 3,71 1 5 

svetovalec 45 3,60 1,136 ,169 3,26 3,94 1 5 

svetnik 14 3,50 ,855 ,228 3,01 3,99 2 5 

brez naziva 14 4,14 ,949 ,254 3,59 4,69 2 5 

Total 116 3,57 1,089 ,101 3,37 3,77 1 5 

: prijetno vzdušje 

v zbornici 

mentor 43 3,35 1,193 ,182 2,98 3,72 1 5 

svetovalec 45 3,80 1,160 ,173 3,45 4,15 1 5 

svetnik 14 3,50 1,019 ,272 2,91 4,09 2 5 

brez naziva 14 4,29 ,825 ,221 3,81 4,76 3 5 

Total 116 3,66 1,150 ,107 3,44 3,87 1 5 

: medsebojna pod-

pora 

mentor 43 3,44 1,161 ,177 3,08 3,80 1 5 

svetovalec 45 3,71 1,014 ,151 3,41 4,02 1 5 

svetnik 14 3,57 1,089 ,291 2,94 4,20 2 5 

brez naziva 14 4,29 ,726 ,194 3,87 4,71 3 5 

Total 116 3,66 1,071 ,099 3,47 3,86 1 5 

: rad je v šoli mentor 43 3,56 1,031 ,157 3,24 3,88 1 5 

svetovalec 45 3,64 1,026 ,153 3,34 3,95 1 5 

svetnik 14 3,29 ,825 ,221 2,81 3,76 2 5 

brez naziva 14 4,07 ,730 ,195 3,65 4,49 3 5 

Total 116 3,62 ,984 ,091 3,44 3,80 1 5 

          
 

 



 

 
 

H4d                                                                                      Descriptives 

  N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

: dobro počutje 

vseh 

od 1. do 3. razreda 44 3,50 1,131 ,170 3,16 3,84 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,36 ,842 ,225 2,87 3,84 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,95 ,944 ,151 3,64 4,25 2 5 

svetovalna služba 19 3,68 ,820 ,188 3,29 4,08 2 5 

Total 116 3,66 1,004 ,093 3,48 3,85 1 5 

: medsebojno ra-

zumevanje 

od 1. do 3. razreda 44 3,61 1,104 ,166 3,28 3,95 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,36 ,842 ,225 2,87 3,84 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,87 ,923 ,148 3,57 4,17 2 5 

svetovalna služba 19 3,89 ,809 ,186 3,50 4,28 2 5 

Total 116 3,72 ,976 ,091 3,54 3,90 1 5 

: povezovanje na 

poslovnem in za-

sebnem področju 

od 1. do 3. razreda 44 3,25 ,811 ,122 3,00 3,50 2 5 

od 4. do 6. razreda 14 2,86 ,949 ,254 2,31 3,41 1 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,38 ,907 ,145 3,09 3,68 2 5 

svetovalna služba 19 3,00 ,667 ,153 2,68 3,32 2 4 

Total 116 3,21 ,850 ,079 3,05 3,36 1 5 

: skrb za medge-

neracijske od-

nose 

od 1. do 3. razreda 44 3,27 ,997 ,150 2,97 3,58 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,07 ,730 ,195 2,65 3,49 2 4 

od 7. do 9. razreda 39 3,67 ,898 ,144 3,38 3,96 2 5 

svetovalna služba 19 3,42 ,769 ,176 3,05 3,79 2 4 

Total 116 3,41 ,913 ,085 3,24 3,57 1 5 

: konstruktivno 

vzdušje 

od 1. do 3. razreda 44 3,36 1,163 ,175 3,01 3,72 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,29 ,914 ,244 2,76 3,81 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,69 1,030 ,165 3,36 4,03 1 5 

svetovalna služba 19 3,63 ,831 ,191 3,23 4,03 2 5 

Total 116 3,51 1,043 ,097 3,32 3,70 1 5 



 

 
 

: skupno veselje 

nad uspehom 

od 1. do 3. razreda 44 3,25 1,222 ,184 2,88 3,62 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,29 1,204 ,322 2,59 3,98 1 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,87 1,005 ,161 3,55 4,20 2 5 

svetovalna služba 19 3,84 ,834 ,191 3,44 4,24 2 5 

Total 116 3,56 1,121 ,104 3,35 3,77 1 5 

: korektni odnosi od 1. do 3. razreda 44 3,30 1,231 ,186 2,92 3,67 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,36 ,745 ,199 2,93 3,79 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,87 1,005 ,161 3,55 4,20 2 5 

svetovalna služba 19 3,74 ,991 ,227 3,26 4,21 2 5 

Total 116 3,57 1,089 ,101 3,37 3,77 1 5 

: prijetno vzdušje 

v zbornici 

od 1. do 3. razreda 44 3,34 1,256 ,189 2,96 3,72 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,43 1,158 ,309 2,76 4,10 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 4,00 ,946 ,151 3,69 4,31 2 5 

svetovalna služba 19 3,84 1,119 ,257 3,30 4,38 2 5 

Total 116 3,66 1,150 ,107 3,44 3,87 1 5 

: medsebojna 

podpora 

od 1. do 3. razreda 44 3,45 1,210 ,182 3,09 3,82 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,43 1,089 ,291 2,80 4,06 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,97 ,873 ,140 3,69 4,26 3 5 

svetovalna služba 19 3,68 1,003 ,230 3,20 4,17 2 5 

Total 116 3,66 1,071 ,099 3,47 3,86 1 5 

: rad je v šoli od 1. do 3. razreda 44 3,45 1,022 ,154 3,14 3,77 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,57 ,852 ,228 3,08 4,06 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,95 ,944 ,151 3,64 4,25 2 5 

svetovalna služba 19 3,37 ,955 ,219 2,91 3,83 2 5 

Total 116 3,62 ,984 ,091 3,44 3,80 1 5 

          

          
 



 

 
 

H5                                                                   Paired Samples Statistics 
    

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean    

 

Pair 1 enakost 4,45 116 ,762 ,071 
   

 

: enakost 3,48 116 1,051 ,098    
 

Pair 2 medsebojno spoštovanje 4,82 116 ,409 ,038 
   

 

: medsebojno spoštovanje 3,71 116 ,942 ,087    
 

Pair 3 odkritost 4,70 116 ,497 ,046 
   

 

: odkritost 3,42 116 1,006 ,093 
   

 

Pair 4 izražanje vrednot 4,49 116 ,653 ,061 
   

 

: izražanje vrednot 3,57 116 ,887 ,082    
 

Pair 5 izražanje lastnega mnenja 4,50 115 ,627 ,058 
   

 

: izražanje lastnega mnenja 3,68 115 ,904 ,084 
   

 

Pair 6 poštenost 4,81 116 ,526 ,049 
   

 

: poštenost 4,03 116 ,849 ,079 
   

 

Pair 7 tekmovalnost 3,06 115 1,062 ,099 
   

 

: tekmovalnost 3,31 115 ,994 ,093 
    

Pair 8 ustvarjalnost 4,64 116 ,534 ,050 
    

: ustvarjalnost 3,84 116 ,787 ,073 
    

Pair 9 zavzemanje učiteljev za učence 4,45 116 ,664 ,062     
: zavzemanje učiteljev za učence 3,89 116 ,789 ,073     

Pair 10 toleranca 4,37 116 ,704 ,065 
    

: toleranca 3,66 116 ,825 ,077     
Pair 11 medsebojna pomoč 4,68 116 ,521 ,048 

    
: medsebojna pomoč 3,84 116 ,919 ,085     

Pair 12 načelnost 4,47 116 ,665 ,062 
    

: načelnost 3,67 116 ,873 ,081     
Pair 13 doslednost 4,71 116 ,528 ,049 

    
: doslednost 3,66 116 ,874 ,081     

Pair 14 prevzemanje odgovornosti za odločitve 4,77 116 ,464 ,043     
: prevzemanje odgovornosti za odločitve 3,73 116 ,898 ,083 

    



 

 
 

 

H5                                                                                                          Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. Devia-

tion Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the Diffe-

rence 

Lower Upper 

Pair 1 enakost - : enakost ,966 1,244 ,115 ,737 1,194 8,362 115 ,000 

Pair 2 medsebojno spoštovanje - : medsebojno 

spoštovanje 1,112 ,985 ,091 ,931 1,293 12,162 115 ,000 

Pair 3 odkritost - : odkritost 1,276 1,108 ,103 1,072 1,480 12,402 115 ,000 

Pair 4 izražanje vrednot - : izražanje vrednot ,922 1,006 ,093 ,737 1,107 9,879 115 ,000 

Pair 5 izražanje lastnega mnenja - : izražanje last-

nega mnenja ,826 1,002 ,093 ,641 1,011 8,839 114 ,000 

Pair 6 poštenost - : poštenost ,784 ,967 ,090 ,607 ,962 8,734 115 ,000 

Pair 7 tekmovalnost - : tekmovalnost -,252 1,130 ,105 -,461 -,043 -2,392 114 ,018 

Pair 8 ustvarjalnost - : ustvarjalnost ,793 ,860 ,080 ,635 ,951 9,934 115 ,000 

Pair 9 zavzemanje učiteljev za učence - : zavze-

manje učiteljev za učence ,560 ,963 ,089 ,383 ,737 6,269 115 ,000 

Pair 10 toleranca - : toleranca ,716 ,921 ,086 ,546 ,885 8,365 115 ,000 

Pair 11 medsebojna pomoč - : medsebojna pomoč 
,836 1,004 ,093 ,652 1,021 8,972 115 ,000 

Pair 12 načelnost - : načelnost ,793 ,937 ,087 ,621 ,965 9,113 115 ,000 

Pair 13 doslednost - : doslednost 1,043 ,945 ,088 ,869 1,217 11,883 115 ,000 

Pair 14 prevzemanje odgovornosti za odločitve - : 

prevzemanje odgovornosti za odločitve 1,034 ,959 ,089 ,858 1,211 11,613 115 ,000 

 

 

 

 

 



 

 
 

H6                                                              Paired Samples Statistics 
    

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean    

 

Pair 1 plača 4,39 116 ,643 ,060 
   

 

: plača 3,50 116 ,937 ,087    
 

Pair 2 velikost oddelkov 4,59 116 ,605 ,056 
   

 

: velikost oddelkov 3,53 116 1,083 ,101    
 

Pair 3 velikost šole 3,87 116 ,937 ,087 
   

 

: velikost šole 3,84 116 ,923 ,086    
 

Pair 4 dobra oprema 4,31 116 ,751 ,070 
   

 

: dobra oprema 3,82 116 ,891 ,083    
 

Pair 5 organizacija dela 4,67 116 ,556 ,052 
   

 

: organizacija dela 3,65 116 1,057 ,098    
 

Pair 6 red  4,70 116 ,547 ,051 
   

 

: red 3,71 116 1,013 ,094     
Pair 7 investicijsko vzdrževanje v času po-

uka prostih dni 4,09 116 ,802 ,074 

    
: investicijsko vzdrževanje v času 

pouka prostih dni 3,78 116 ,933 ,087 

    
Pair 8 urejena parkirišča 3,91 115 1,031 ,096 

    
: urejena parkirišča 3,40 115 1,290 ,120 

    
Pair 9 materialni pogoji za delo 4,47 116 ,639 ,059 

    
: materialni pogoji za delo 3,66 116 1,014 ,094 

    
Pair 10 načrtovanje obveznosti zaposlenih 

4,58 116 ,606 ,056 

    
: načrtovanje obveznosti zaposlenih 

3,57 116 1,049 ,097 
    

Pair 11 količina administrativnega dela 
4,14 116 ,950 ,088 

    
: količina administrativnega dela 2,97 116 1,146 ,106 

    
Pair 12 sledenje novostim 4,46 116 ,651 ,060 

    
: sledenje novostim 3,86 116 ,812 ,075 

    



 

 
 

          

          

H6                                                                                         Paired Samples Test 

  

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the Dif-

ference 

Lower Upper 

Pair 1 plača - : plača ,888 1,140 ,106 ,678 1,098 8,386 115 ,000 

Pair 2 velikost oddelkov - : velikost oddel-

kov 1,060 1,301 ,121 ,821 1,300 8,780 115 ,000 

Pair 3 velikost šole - : velikost šole ,034 1,201 ,112 -,186 ,255 ,309 115 ,758 

Pair 4 dobra oprema - : dobra oprema 
,491 1,075 ,100 ,294 ,689 4,921 115 ,000 

Pair 5 organizacija dela - : organizacija 

dela 1,026 1,183 ,110 ,808 1,243 9,340 115 ,000 

Pair 6 red - : red ,991 1,043 ,097 ,800 1,183 10,242 115 ,000 

Pair 7 investicijsko vzdrževanje v času po-

uka prostih dni - : investicijsko vzdr-

ževanje v času pouka prostih dni ,319 1,018 ,095 ,132 ,506 3,374 115 ,001 

Pair 8 urejena parkirišča - : urejena parkiri-

šča ,513 1,564 ,146 ,224 ,802 3,519 114 ,001 

Pair 9 materialni pogoji za delo - : materi-

alni pogoji za delo ,819 1,162 ,108 ,605 1,033 7,593 115 ,000 

Pair 10 načrtovanje obveznosti zaposlenih - 

: načrtovanje obveznosti zaposlenih 1,009 1,219 ,113 ,784 1,233 8,909 115 ,000 

Pair 11 količina administrativnega dela - : 

količina administrativnega dela 1,164 1,438 ,134 ,899 1,428 8,715 115 ,000 

Pair 12 sledenje novostim - : sledenje novo-

stim ,595 ,875 ,081 ,434 ,756 7,325 115 ,000 

 

 



 

 
 

H7a                                                                 Group Statistics 
     

Spol: N Mean 

Std. Devia-

tion 

Std. Error 

Mean      
: plača Moški 12 3,75 1,215 ,351      

Ženski 104 3,47 ,903 ,089    
  

: velikost oddelkov Moški 12 3,67 1,155 ,333 
   

  

Ženski 104 3,51 1,079 ,106    
  

: velikost šole Moški 12 3,83 ,937 ,271      
Ženski 104 3,84 ,925 ,091      

: dobra oprema Moški 12 4,08 ,900 ,260      
Ženski 104 3,79 ,889 ,087      

: organizacija dela Moški 12 3,83 1,115 ,322      
Ženski 104 3,63 1,054 ,103      

: red Moški 12 4,25 1,055 ,305      
Ženski 104 3,64 ,994 ,098      

: investicijsko vzdrževa-

nje v času pouka prostih 

dni 

Moški 12 3,92 ,900 ,260      
Ženski 104 3,76 ,940 ,092 

     
: urejena parkirišča Moški 12 3,08 1,240 ,358      

Ženski 103 3,44 1,296 ,128      
: materialni pogoji za 

delo 

Moški 12 4,25 ,965 ,279      
Ženski 104 3,59 1,001 ,098      

: načrtovanje obveznosti 

zaposlenih 

Moški 12 3,67 1,371 ,396      
Ženski 104 3,56 1,013 ,099      

: količina administrativ-

nega dela 

Moški 12 3,00 1,348 ,389      
Ženski 104 2,97 1,127 ,111      

: sledenje novostim Moški 12 4,17 ,937 ,271      
Ženski 104 3,83 ,794 ,078      

           
 

 

 



 

 
 

H7b                                                                                       Descriptives 

  N Mean 

Std. Devia-

tion 

Std. Er-

ror 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

: plača do 30 14 3,29 1,326 ,354 2,52 4,05 2 5 

od 31 do 40 28 3,39 ,875 ,165 3,05 3,73 2 5 

od 41 do 50 27 3,59 ,888 ,171 3,24 3,94 1 5 

nad 50 47 3,57 ,878 ,128 3,32 3,83 1 5 

Total 116 3,50 ,937 ,087 3,33 3,67 1 5 

: velikost oddelkov Do 30 let 14 2,79 1,051 ,281 2,18 3,39 1 5 

Od 31 do 40 let 28 3,36 1,129 ,213 2,92 3,80 1 5 

Od 41 do 50 let 27 3,70 ,993 ,191 3,31 4,10 2 5 

Nad 50 let 47 3,74 1,031 ,150 3,44 4,05 1 5 

Total 116 3,53 1,083 ,101 3,33 3,73 1 5 

: velikost šole do 30 14 3,79 ,975 ,261 3,22 4,35 2 5 

od 31 do 40 28 3,86 ,970 ,183 3,48 4,23 1 5 

od 41 do 50 27 3,85 ,949 ,183 3,48 4,23 2 5 

nad 50 47 3,83 ,892 ,130 3,57 4,09 2 5 

Total 116 3,84 ,923 ,086 3,67 4,01 1 5 

: dobra oprema do 30 14 3,50 1,092 ,292 2,87 4,13 2 5 

od 31 do 40 28 3,93 ,900 ,170 3,58 4,28 2 5 

od 41 do 50 27 3,74 ,712 ,137 3,46 4,02 2 5 

nad 50 47 3,89 ,914 ,133 3,63 4,16 1 5 

Total 116 3,82 ,891 ,083 3,66 3,98 1 5 

: organizacija dela do 30 14 3,50 1,160 ,310 2,83 4,17 1 5 

od 31 do 40 28 3,61 1,133 ,214 3,17 4,05 1 5 

od 41 do 50 27 3,48 1,189 ,229 3,01 3,95 1 5 

nad 50 47 3,81 ,900 ,131 3,54 4,07 2 5 

Total 116 3,65 1,057 ,098 3,45 3,84 1 5 



 

 
 

: red do 30 14 3,93 ,917 ,245 3,40 4,46 2 5 

od 31 do 40 28 3,57 ,920 ,174 3,21 3,93 2 5 

od 41 do 50 27 3,48 1,156 ,222 3,02 3,94 1 5 

nad 50 47 3,85 1,000 ,146 3,56 4,14 2 5 

Total 116 3,71 1,013 ,094 3,52 3,89 1 5 

: investicijsko vzdrže-

vanje v času pouka 

prostih dni 

do 30 14 3,86 ,864 ,231 3,36 4,36 3 5 

od 31 do 40 28 3,68 ,945 ,179 3,31 4,04 1 5 

od 41 do 50 27 3,74 1,023 ,197 3,34 4,15 2 5 

nad 50 47 3,83 ,916 ,134 3,56 4,10 2 5 

Total 116 3,78 ,933 ,087 3,60 3,95 1 5 

: urejena parkirišča do 30 14 3,43 1,651 ,441 2,48 4,38 1 5 

od 31 do 40 28 3,25 1,323 ,250 2,74 3,76 1 5 

od 41 do 50 26 3,27 1,218 ,239 2,78 3,76 1 5 

nad 50 47 3,55 1,212 ,177 3,20 3,91 1 5 

Total 115 3,40 1,290 ,120 3,16 3,64 1 5 

: materialni pogoji za 

delo 

do 30 14 3,43 1,342 ,359 2,65 4,20 1 5 

od 31 do 40 28 3,61 ,956 ,181 3,24 3,98 2 5 

od 41 do 50 27 3,56 ,974 ,187 3,17 3,94 2 5 

nad 50 47 3,81 ,970 ,141 3,52 4,09 1 5 

Total 116 3,66 1,014 ,094 3,47 3,84 1 5 

: načrtovanje obvezno-

sti zaposlenih 

do 30 14 3,50 1,286 ,344 2,76 4,24 2 5 

od 31 do 40 28 3,36 1,193 ,225 2,89 3,82 1 5 

od 41 do 50 27 3,44 1,050 ,202 3,03 3,86 1 5 

nad 50 47 3,79 ,858 ,125 3,54 4,04 2 5 

Total 116 3,57 1,049 ,097 3,38 3,76 1 5 

: količina administra-

tivnega dela 

do 30 14 3,07 1,328 ,355 2,30 3,84 1 5 

od 31 do 40 28 2,82 1,124 ,212 2,39 3,26 1 5 

od 41 do 50 27 2,96 1,224 ,236 2,48 3,45 1 5 

nad 50 47 3,04 1,083 ,158 2,72 3,36 1 5 

Total 116 2,97 1,146 ,106 2,76 3,18 1 5 



 

 
 

: sledenje novostim Do 30 let 14 4,07 ,917 ,245 3,54 4,60 2 5 

Od 31 do 40 let 28 3,61 ,832 ,157 3,28 3,93 2 5 

Od 41 do 50 let 27 3,67 ,877 ,169 3,32 4,01 2 5 

Nad 50 let 47 4,06 ,673 ,098 3,87 4,26 3 5 

Total 116 3,86 ,812 ,075 3,71 4,01 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

 
 

H7c                                                                                              Descriptives 

  N Mean 

Std. Devia-

tion Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 
Mini-

mum Maximum Lower Bound Upper Bound 

: plača mentor 43 3,47 ,960 ,146 3,17 3,76 1 5 

svetovalec 45 3,67 ,769 ,115 3,44 3,90 2 5 

svetnik 14 3,29 ,994 ,266 2,71 3,86 1 5 

brez naziva 14 3,29 1,267 ,339 2,55 4,02 2 5 

Total 116 3,50 ,937 ,087 3,33 3,67 1 5 

: velikost oddelkov mentor 43 3,53 1,077 ,164 3,20 3,87 1 5 

svetovalec 45 3,64 1,090 ,163 3,32 3,97 1 5 

svetnik 14 3,71 ,994 ,266 3,14 4,29 2 5 

brez naziva 14 2,93 1,072 ,286 2,31 3,55 1 5 

Total 116 3,53 1,083 ,101 3,33 3,73 1 5 

: velikost šole mentor 43 3,93 1,009 ,154 3,62 4,24 1 5 

svetovalec 45 3,89 ,804 ,120 3,65 4,13 2 5 

svetnik 14 3,43 1,016 ,272 2,84 4,02 2 5 

brez naziva 14 3,79 ,893 ,239 3,27 4,30 2 5 

Total 116 3,84 ,923 ,086 3,67 4,01 1 5 

: dobra oprema mentor 43 3,70 ,887 ,135 3,42 3,97 2 5 

svetovalec 45 4,02 ,753 ,112 3,80 4,25 3 5 

svetnik 14 3,57 1,089 ,291 2,94 4,20 1 5 

brez naziva 14 3,79 1,051 ,281 3,18 4,39 2 5 

Total 116 3,82 ,891 ,083 3,66 3,98 1 5 

: organizacija dela mentor 43 3,51 1,077 ,164 3,18 3,84 1 5 

svetovalec 45 3,78 1,064 ,159 3,46 4,10 1 5 

svetnik 14 3,50 1,092 ,292 2,87 4,13 2 5 

brez naziva 14 3,79 ,975 ,261 3,22 4,35 2 5 

Total 116 3,65 1,057 ,098 3,45 3,84 1 5 



 

 
 

: red mentor 43 3,47 1,099 ,168 3,13 3,80 1 5 

svetovalec 45 3,89 ,910 ,136 3,62 4,16 2 5 

svetnik 14 3,43 1,089 ,291 2,80 4,06 2 5 

brez naziva 14 4,14 ,770 ,206 3,70 4,59 3 5 

Total 116 3,71 1,013 ,094 3,52 3,89 1 5 

: investicijsko vzdrževanje v 

času pouka prostih dni 

mentor 43 3,81 ,794 ,121 3,57 4,06 2 5 

svetovalec 45 3,89 1,005 ,150 3,59 4,19 1 5 

svetnik 14 3,29 1,139 ,304 2,63 3,94 2 5 

brez naziva 14 3,79 ,802 ,214 3,32 4,25 3 5 

Total 116 3,78 ,933 ,087 3,60 3,95 1 5 

: urejena parkirišča mentor 42 3,40 1,289 ,199 3,00 3,81 1 5 

svetovalec 45 3,40 1,195 ,178 3,04 3,76 1 5 

svetnik 14 3,43 1,399 ,374 2,62 4,24 1 5 

brez naziva 14 3,36 1,598 ,427 2,43 4,28 1 5 

Total 115 3,40 1,290 ,120 3,16 3,64 1 5 

: materialni pogoji za delo mentor 43 3,58 1,029 ,157 3,26 3,90 1 5 

svetovalec 45 3,73 ,963 ,144 3,44 4,02 2 5 

svetnik 14 3,57 ,852 ,228 3,08 4,06 2 5 

brez naziva 14 3,71 1,326 ,354 2,95 4,48 1 5 

Total 116 3,66 1,014 ,094 3,47 3,84 1 5 

: načrtovanje obveznosti zapo-

slenih 

mentor 43 3,44 1,140 ,174 3,09 3,79 1 5 

svetovalec 45 3,69 ,925 ,138 3,41 3,97 1 5 

svetnik 14 3,43 ,938 ,251 2,89 3,97 2 5 

brez naziva 14 3,71 1,267 ,339 2,98 4,45 2 5 

Total 116 3,57 1,049 ,097 3,38 3,76 1 5 

: količina administrativnega dela mentor 43 2,81 1,118 ,171 2,47 3,16 1 5 

svetovalec 45 3,04 1,186 ,177 2,69 3,40 1 5 

svetnik 14 3,00 1,038 ,277 2,40 3,60 1 5 

brez naziva 14 3,21 1,251 ,334 2,49 3,94 1 5 



 

 
 

Total 116 2,97 1,146 ,106 2,76 3,18 1 5 

: sledenje novostim mentor 43 3,60 ,877 ,134 3,33 3,87 2 5 

svetovalec 45 4,00 ,707 ,105 3,79 4,21 2 5 

svetnik 14 3,93 ,616 ,165 3,57 4,28 3 5 

brez naziva 14 4,14 ,949 ,254 3,59 4,69 2 5 

Total 116 3,86 ,812 ,075 3,71 4,01 2 5 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

H7d                                                                                    Descriptives 

  N Mean 

Std. Devia-

tion Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound 

: plača od 1. do 3. razreda 44 3,52 ,876 ,132 3,26 3,79 2 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,36 ,929 ,248 2,82 3,89 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,62 ,990 ,158 3,29 3,94 1 5 

svetovalna služba 19 3,32 1,003 ,230 2,83 3,80 1 5 

Total 116 3,50 ,937 ,087 3,33 3,67 1 5 

: velikost oddel-

kov 

od 1. do 3. razreda 44 3,43 1,208 ,182 3,06 3,80 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,36 1,008 ,269 2,78 3,94 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,74 1,044 ,167 3,41 4,08 1 5 

svetovalna služba 19 3,42 ,902 ,207 2,99 3,86 2 5 

Total 116 3,53 1,083 ,101 3,33 3,73 1 5 

: velikost šole od 1. do 3. razreda 44 3,95 1,056 ,159 3,63 4,28 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,71 ,825 ,221 3,24 4,19 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,77 ,902 ,144 3,48 4,06 2 5 

svetovalna služba 19 3,79 ,713 ,164 3,45 4,13 3 5 

Total 116 3,84 ,923 ,086 3,67 4,01 1 5 

: dobra oprema od 1. do 3. razreda 44 3,93 ,846 ,128 3,67 4,19 2 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,57 ,938 ,251 3,03 4,11 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,97 ,873 ,140 3,69 4,26 2 5 

svetovalna služba 19 3,42 ,902 ,207 2,99 3,86 1 5 

Total 116 3,82 ,891 ,083 3,66 3,98 1 5 

: organizacija 

dela 

od 1. do 3. razreda 44 3,68 1,157 ,174 3,33 4,03 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,43 ,938 ,251 2,89 3,97 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,77 1,012 ,162 3,44 4,10 1 5 

svetovalna služba 19 3,47 1,020 ,234 2,98 3,97 2 5 

Total 116 3,65 1,057 ,098 3,45 3,84 1 5 



 

 
 

: red od 1. do 3. razreda 44 3,70 1,091 ,164 3,37 4,04 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,71 ,994 ,266 3,14 4,29 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,85 ,933 ,149 3,54 4,15 2 5 

svetovalna služba 19 3,42 1,017 ,233 2,93 3,91 2 5 

Total 116 3,71 1,013 ,094 3,52 3,89 1 5 

: investicijsko 

vzdrževanje v 

času pouka pro-

stih dni 

od 1. do 3. razreda 44 3,77 ,912 ,137 3,50 4,05 2 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,93 ,917 ,245 3,40 4,46 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,77 ,986 ,158 3,45 4,09 1 5 

svetovalna služba 19 3,68 ,946 ,217 3,23 4,14 2 5 

Total 116 3,78 ,933 ,087 3,60 3,95 1 5 

: urejena parkiri-

šča 

od 1. do 3. razreda 43 3,51 1,352 ,206 3,10 3,93 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 2,93 1,269 ,339 2,20 3,66 1 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,46 1,274 ,204 3,05 3,87 1 5 

svetovalna služba 19 3,37 1,212 ,278 2,78 3,95 1 5 

Total 115 3,40 1,290 ,120 3,16 3,64 1 5 

: materialni po-

goji za delo 

od 1. do 3. razreda 44 3,55 1,109 ,167 3,21 3,88 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,36 1,082 ,289 2,73 3,98 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 4,00 ,918 ,147 3,70 4,30 2 5 

svetovalna služba 19 3,42 ,769 ,176 3,05 3,79 2 5 

Total 116 3,66 1,014 ,094 3,47 3,84 1 5 

: načrtovanje ob-

veznosti zaposle-

nih 

od 1. do 3. razreda 44 3,57 1,043 ,157 3,25 3,89 1 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,36 1,008 ,269 2,78 3,94 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,67 1,132 ,181 3,30 4,03 1 5 

svetovalna služba 19 3,53 ,964 ,221 3,06 3,99 2 5 

Total 116 3,57 1,049 ,097 3,38 3,76 1 5 

Količina adminis-

trativnega dela 

Od 1. do 3. razreda 44 3,09 1,137 ,171 2,75 3,44 1 5 

Od 4. do 6. razreda 14 2,29 1,069 ,286 1,67 2,90 1 4 

Od 7. do 9. razreda 39 3,26 1,019 ,163 2,93 3,59 1 5 

Svetovalna služba 19 2,63 1,257 ,288 2,03 3,24 1 5 



 

 
 

Total 116 2,97 1,146 ,106 2,76 3,18 1 5 

: sledenje novo-

stim 

od 1. do 3. razreda 44 3,80 ,795 ,120 3,55 4,04 2 5 

od 4. do 6. razreda 14 3,79 ,975 ,261 3,22 4,35 2 5 

od 7. do 9. razreda 39 3,90 ,821 ,131 3,63 4,16 2 5 

svetovalna služba 19 4,00 ,745 ,171 3,64 4,36 2 5 

Total 116 3,86 ,812 ,075 3,71 4,01 2 5 

          
 

 


