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POVZETEK 

 

Živimo v času številnih družbenih, gospodarskih in tehnoloških sprememb, ponujajo se različne 

novosti, vpeljujejo različne inovacije. Vse to se odraža tudi v šolah, kar zahteva spremembe 

tako pri poučevanju učiteljev kot pri njihovem lastnem učenju in profesionalnem razvoju. 

Učeča se organizacija predstavlja dober odgovor na zahteve nenehnega učenja učiteljev, saj 

pomeni temelj za spodbujanje profesionalnega razvoja in s tem kakovostnega poučevanja 

učiteljev. Šole kot učeče se organizacije podpirajo medsebojno sodelovanje učiteljev, skupno 

načrtovanje in evalviranje dela.  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili pojem učeče se organizacije, šolo kot 

učečo se organizacijo in značilnosti le-te. Navedli smo razloge za oblikovanje učeče se šole,  

opredelili pojem profesionalni razvoj učitelja, modele profesionalnega razvoja ter dejavnike, ki 

učiteljev profesionalni razvoj spodbujajo ali ovirajo.  

V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo, v kateri smo osvetlili tri vsebinske 

sklope, in sicer učeča se organizacija, učiteljev profesionalni razvoj in povezava učeče se 

organizacije in učiteljevega profesionalnega razvoja. Izvedli smo polstrukturirane intervjuje. V 

raziskavo je bilo vključenih 12 učiteljev. Po mnenju sodelujočih so temeljne poklicne naloge 

učitelja učenje, izobraževanje in vzgoja. Znotraj kolektiva na šoli zelo dobro sodelujejo. 

Sodelovanje poteka med razrednimi in predmetnimi učitelji, v aktivih, študijskih skupinah, na 

konferencah in v projektih. Ugotovili smo, da večina učiteljev vidi prednosti pri sodelovanju 

med zaposlenimi. Med slabostmi sodelovanja izpostavljajo potrebo po prilagajanju, 

nesprejemanje mnenj in pomanjkanje časa. Učitelji se zavedajo pomembnosti svojega 

profesionalnega razvoja in različnih dejavnikov, ki nanj vplivajo. Večina učiteljev se zaveda 

povezave med učečo se šolo in profesionalnim razvojem učitelja, navaja vpliv posameznika na 

oblikovanje učeče se šole ter vpliv šole na učenje in razvoj posameznika.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: učeča se organizacija, profesionalni razvoj, modeli profesionalnega 

razvoja, dejavniki profesionalnega razvoja  
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ABSTRACT 

We live in a time of many social, economic and technological changes, there is  a variety of 

new novelties, various introduction of innovations. All this is reflected in the schools which 

requires changes both in the teaching of teachers and in their own learning and professional 

development. The learning organization represents a good response to the demands of teacher 

continuing learning, as it is the basis for promoting professional development and thus quality 

teaching of teachers. Schools as learning organizations support the mutual cooperation of 

teachers, joint planning and evaluation of work. 

  

The theoretical part of the master thesis we define the concept of a learning organization, the 

school as a learning organization and the characteristics thereof (of that). We cited the reasons 

for the creation of a learning school, we defined the concept of professional development, 

teacher professional development models and factors that teacher professional development, 

promote or hinder.  

In the empirical part we carried out a qualitative survey in which we highlighted three content 

sections, namely the learning organization, the teacher's professional development and the 

connection of the learning organization and the teacher's professional development. We 

conducted semi-structured interviews. The survey included 12 teachers. According to the 

participants, the basic professional tasks of the teacher are learning, education and upbringing 

of a child. They cooperate very well within the collective at school. Collaboration takes place 

between class and subject teachers, in assets, study groups, conferences and projects. We have 

found that most teachers see the advantages of employee collaboration. Among the 

disadvantages of cooperation among teachers they highlight the need for adaptation, non-

acceptance of opinions and lack of time. Teachers are aware of the importance of their 

professional development and the various factors that influence it. Most teachers are aware of 

the links between the learning school and the professional development of the teacher, they 

indicate the influence of the individual on the design of the learning school, the influence of the 

school on the learning and development of the individual. 

  

KEY WORDS: learning organization, professional development, models of professional 

development, factors of professional development 
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1. UVOD 

Današnja družba je polna sprememb. V stalno spreminjajoči družbi se tudi v vzgoji in 

izobraževanju spremembam ne moremo več izogniti. Čeprav so učitelji siti sprememb, reform 

in inovacij, pa tudi v šolah nimamo več možnosti izbire, ali uvajati spremembe ali ne. Svet se 

namreč spreminja, če nam je prav ali ne (Sentočnik idr., 2006). Pomemben cilj pouka je, da  pri 

učencih spodbuja ustvarjalnost, kritičnost in inovativnost, kar zahteva kritičen in premišljen 

pristop učiteljev pri vpeljevanju ponujenih sprememb. Kakovostna vzgoja, izobraževanje in 

usposabljanje so nepogrešljivi dejavniki pri preoblikovanju družbe v učečo se družbo (Zelena 

knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2001). Učeča se organizacija predstavlja organizacijo, kjer je 

znanje najpomembnejša veščina vsakega posameznika. Zaposleni se odzivajo na spremembe in 

se stalno učijo drug od drugega. Učeča organizacija pomembno vpliva na profesionalizem 

vsakega učitelja. Učiteljem je potrebno omogočiti kakovostne pogoje za izobraževanje in stalni 

profesionalni razvoj (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011).  

 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo opredelili učiteljevo poklicno vlogo v stalno 

spreminjajoči se družbi in kompetence, ki so pomembne v tem poklicu. Ker se učeča se 

organizacija vse pogosteje vpeljuje tudi v šole, smo raziskali njene značilnosti in se še posebej 

dotaknili učenja v organizaciji in petih disciplin: sistemsko mišljenje, osebno mojstrstvo, 

mentalni modeli, skupna vizija in timsko učenje. Opredelili smo tudi pojem profesionalni razvoj 

učitelja in raziskali različne modele profesionalnega razvoja. Za učitelja je pomembno, da ve, 

kaj spodbuja njegov razvoj in kaj ga ovira, zato smo se bolj podrobno dotaknili tudi dejavnikov 

profesionalnega razvoja. V empiričnem delu magistrskega dela smo izvedli raziskavo, v kateri 

je sodelovalo 12 učiteljev. Opravljali smo intervjuje. Vprašanja so bila povezana s tremi 

vsebinskimi sklopi, in sicer učeča se organizacija, učiteljev profesionalni razvoj in povezava 

učeče se organizacije in učiteljevega profesionalnega razvoja. Ugotavljali smo, kaj so temeljne 

poklicne naloge učitelja razrednega pouka. Zanimalo nas je, kako učitelji medsebojno 

sodelujejo, kje vidijo prednosti in slabosti sodelovanja, kako razumejo učečo se šolo in kako se 

učitelji profesionalno razvijajo ter kaj vpliva na njihov profesionalni razvoj. Zanimalo nas je 

tudi, kako sta po mnenju učiteljev povezana pojma učeča se organizacija in učiteljev 

profesionalni razvoj ter kakšen je vpliv na oblikovanje učeče se šole in kakšen vpliv ima šola 

na učenje in razvoj posameznika.   
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2. TEORETIČNI DEL 

2.1. UČITELJEVA POKLICNA VLOGA IN KOMPETENCE 

Poučevanje in poklicna vloga učitelja se spreminja. Dandanes je kakovost poučevanja eden 

ključnih dejavnikov napredka. V večini članic Evropske unije se tako vzgoja, izobraževanje in 

usposabljanje uvrščajo med prednostne politične, gospodarske in socialne naloge (Zelena 

knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi, 2001). Evropska komisija, ministrstva za 

izobraževanje držav članic Evropske unije in številni pedagoški teoretiki vse pogosteje 

poudarjajo vlogo učiteljev in njihovega izobraževanja v posamezni državi (prav tam).  

 

B. Marentič Požarnik (1993, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 8) za učiteljski poklic uporablja izraz 

»profesija1«. Poudari, da je poklic učitelja najzahtevnejša in najodgovornejša vrsta poklica, ki 

temelji na sistemu teoretičnih spoznanj in pri katerem se učitelji zavzemajo predvsem za 

dobrobit svojih učencev (prav tam).  

 

Spremembe v družbi postavljajo vedno nove zahteve, ki tudi od učiteljev zahtevajo, da 

pridobivajo nova znanja in spretnosti ter jih tudi nenehno razvijajo (Sporočilo komisije svetu 

in evropskemu parlamentu. Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev, 2007). Od učiteljev 

se pričakuje, da bodo spodbujali učence in ustvarjalnost, učencem omogočili pridobiti 

kakovostnega znanje in s svojim delom prispevali k družbenemu napredku ter razvijali 

potenciale vsakega učenca posebej. Ker pa je vse več ekonomskih pritiskov in zmanjševanje 

finančnih sredstev tudi na področju šolstva, se od učiteljev pričakuje, da bodo svoje delo 

opravljali čim bolj učinkovito in s čim manj sredstvi (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič 

in Peklaj, 2011). Tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011) 

pišejo o tem, da je učiteljeva naloga voditi učence pri osamosvajanju in prevzemanju 

odgovornosti za svoja ravnanja. Učenci lahko samo na tak način postanejo samostojne in 

odgovorne osebe, ki lahko s svojih znanjem prispevajo k razvoju naše celotne družbe.  

 

Po mnenju avtorice B. Marentič Požarnik (2000) učitelji niso samo porabniki znanja, ki ga 

proizvajajo drugi, ampak morajo biti tudi sami proizvajalci znanja, kar pomeni, da morajo 

učitelji sodelovati v šolski skupnosti, biti pripravljeni učiti se skupaj z drugimi in stalno 

                                                 
1 Z izrazom profesija označujemo poklice, ki jih označuje visoka raven znanja, avtonomija pri odločanju o 

postopkih, sposobnost reševanja zapletenih problemskih situacij, profesionalna etika, poklicna identiteta in 

družbeni ugled (Požarnik, 2000, v Erčulj, 2011).  
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raziskovati. Avtorji Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v RS (2011, str. 22) pišejo o tem, 

kakšna naj bi bila kakovostna splošna izobrazba. Posameznik po njihovem mnenju potrebuje t. 

i. vseživljenjsko osnovo, ki pa jo lahko nadgradi in razvija preko ciljev, vsebin in standardov 

znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih za posamezno vzgojno-izobraževalno področje. 

Načrtovanje, posredovanje in ocenjevanje znanja v šolah pa mora biti zasnovano na različnih 

taksonomskih ravneh. Pomembno je, da učitelj razvija učenčeve učne navade, spretnosti in 

ustvarjalnost ter pozornost posveča tako procesu kot rezultatu.  

 

Učiteljeva poklicna naloga je, da pri vsakem učencu sistematično razvija zavest o pomembnosti 

znanja, sposobnosti – učenje učenja, učne navade in vztrajnost (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju v RS 2011, str. 29). Da bi bilo učenje čim bolj kakovostno zasnovano, mora imeti 

učitelj dovolj strokovne avtonomije (prav tam). Vsaka sprememba v šolskem sistemu pa 

učiteljem nalaga veliko novih nalog, zato je učiteljem potrebno zagotoviti pogoje za kakovostno 

izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela. Za kakovostno poučevanje učitelja so pomembne 

njegove kompetence (Muršak, Javrh in Kalin, 2011).  

 

Obstajajo različne definicije pojma kompetenca oz. kompetentnost. Perrenoud (2002, v 

Razdevšek Pučko, 2004, str. 58) poimenuje pridobivanje kompetenc kot »usposobljenost 

posameznikov za mobilizacijo, uporabo in integracijo pridobljenega znanja v kompleksnih, 

različnih in nepredvidljivih situacijah« in definira, da kompetentnost pomeni »sposobnost 

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

ni omejeno s tem znanjem«. C. Razdevšek Pučko (2004, v Valenčič Zuljan idr., 2007) navaja:  

»Na splošno nam kompetence povedo, kaj posameznik v resnici obvlada v teoriji in kaj je (bo) 

sposoben narediti tudi v praksi.«  

 

Posameznik pridobi kompetence v procesu lastnega učenja, različni avtorji pa navajajo različna 

področja in različne kompetence, ki so po njihovem mnenju pomembne za poklic učitelja. Po 

mnenju Evropske komisije (Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek, Levpušček, Valenčič Zuljan in Košir, 

2008, str. 6) je v učiteljevi karieri potrebno razvijati naslednje kompetence: spodbujanje novih 

učnih dosežkov, delovanje na drugačen, restrukturiran način v razredu, delovanje izven razreda 

v šolskem centru ali skupnosti z drugimi socialnimi partnerji, integriranje IKT tehnologije v 

formalne učne situacije in vse profesionalne prakse ter sposobnost delovati kot profesionalec.  
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Avtorica C. Peklaj (2006, v Peklaj idr., 2008) navaja 5 področij kompetenc, pomembnih za 

učitelje: 

a) Učinkovito poučevanje: učitelj ima ustrezno znanje in razume predmete, ki jih poučuje, 

pozna razvoj učencev, zakonitosti učenja in individualne razlike učencev in dejavnike, 

ki spodbujajo učenje ipd. 

b) Vseživljenjsko učenje: uporaba različnih metod za motiviranje učenja na različnih 

področjih, uporaba IKT in pri učencih razvoj informacijske pismenosti.  

c) Vodenje in komunikacija: učitelj učinkovito komunicira z učenci in razvija pozitiven 

odnos z njimi, oblikuje spodbudno učno okolje in se zavzema za red in disciplino v 

razredu.  

d) Preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev: učitelj oblikuje in 

uporablja ustrezne kriterije ocenjevanja, spremlja in vrednoti napredek vsakega učenca.  

e) Širše profesionalne kompetence: učitelj razvija pozitiven odnos do učencev, jih 

spodbuja in načrtuje, spremlja, vrednoti in uravnava lasten poklicni razvoj.  

 

B. Marentič Požarnik (2006, v Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof in Kalin, 2007, str. 

17) pravi, da se razvoj učiteljskih kompetenc nanaša na tri komponente, in sicer na spoznavno 

(znanje in razumevanje), akcijsko (poklicne spretnosti) in čustveno-motivacijsko (učiteljeva 

stališča in vrednote). Podobno kot C. Peklaj, avtorica B. Marentič Požarnik navaja pet sklopov 

kompetenc:  

a) Komunikacija in odnosi: sposobnost učinkovite komunikacije in razvijanja dobrih 

odnosov z učenci, sposobnost razvijanja socialnih veščin pri učencih, oblikovanje 

spodbudnega učnega okolja in samostojnosti ter odgovornosti, oblikovanje pravil 

vedenja in vzdrževanje discipline … 

b) Učinkovito poučevanje: sposobnost povezovanja učnih ciljev, vsebin, metod in oblik 

poučevanja, sposobnost upoštevanja načel in postopkov načrtovanja in vrednotenja 

pouka, vzdrževanje učne motivacije, vzpodbujanje miselne aktivnosti učencev in 

samostojnega učenja, vključevanje IKT tehnologije, spremljanje učenčevega napredka, 

prilagajanje dela učencem s posebnimi potrebami, zmožnost dobrega sodelovanja s 

starši, drugimi učitelji in strokovnjaki … 

c) Organizacija in vodenje: sposobnost načrtovanja, izvajanja, spremljanja in vrednotenja 

učnega procesa, opravljanje nalog razrednika, sposobnost povezovanja učencev v 

skupnost … 
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d) Sodelovanje z delovnim in družbenim okoljem: sposobnost učinkovite komunikacije z 

učitelji, strokovnimi delavci in drugimi zaposlenimi, sposobnost sodelovanja s starši in 

sodelovanja v timskem delu, strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem področju in 

drugimi institucijami …  

e) Profesionalni razvoj: sposobnost analiziranja svojega lastnega pedagoškega dela, na 

podlagi analize sposobnost načrtovanja lastnega profesionalnega razvoja, sposobnost 

kritičnega vrednotenja, načrtovanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja …  

 

M. Valenčič Zuljan idr. (2007, str. 20) pišejo, da se morajo učitelji stalno strokovno 

izpopolnjevati, posodabljati, nadgrajevati in širiti svoje znanje, saj je le vseživljenjsko učenje 

in skrb za stalen profesionalni razvoj zagotovilo za kakovostne dosežke v stroki. Učitelj 

posameznik bo sicer zelo težko vse zahteve današnje družbe izpolnjeval povsem samostojno. 

Lahko pa so mu v pomoč sodelavci. V sodelovanju, v delovanju drug z drugim, je veliko lažje 

zagotoviti kakovostno šolo in vse potrebne kompetence učiteljev, ki jih zahteva današnja družba 

(Razdevšek Pučko, 2004).   

 

Kompetence predstavljajo osnovo za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje učiteljevega dela. 

V šoli, ki postaja vedno bolj učeča se organizacija, je ne glede na vse kompetence, ki so 

pomembne za učiteljevo delo, v prvi vrsti pomembno to, da je učitelj oseba, ki ga delo z otroki 

veseli. 

 

2.2. UČEČA SE ORGANIZACIJA 

2.2.1. OPREDELITEV POJMA UČEČA SE ORGANIZACIJA IN UČENJE V 

ORGANIZACIJI 

Živimo v času nenehnih, vedno bolj intenzivnih sprememb na vseh področjih človekovega 

življenja. Ljudje se moramo hitro odzivati na okolje in se hkrati zaradi tega neprestano učiti. 

Potrebujemo vedno nova znanja, spretnosti in veščine. Eden od pristopov za soočanje s 

spremembami okolja je koncept učeče se organizacije2 (learning organization). Ideja o učeči se 

organizaciji se je pojavila že v sredini 50. letih. Leta 1990 pa je Peter Senge s svojo knjigo The 

Fifth discipline ta pojem »populariziral« (Birman Forjanič, 2006, str. 50). 

                                                 
2 Bistvena lastnost učeče se organizacije je medsebojno učenje in oblikovanje skupnosti učečih se posameznikov, 

zato literatura pojem učeče se organizacije označuje tudi s pojmoma učeča se skupnost. V šolskem kontekstu pa 

učeča se organizacija pomeni učečo se šolo. V magistrskem delu bomo uporabljali izraza učeča se organizacija in 

učeča se šola.  
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Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje organizacijo kot »skupnost ljudi z določenim 

skupnim ciljem oz. programom«. Številni avtorji so različno definirali učečo se organizacijo. 

Skoraj pri vseh pa se pojavlja dejstvo, da gre za organizacijo, kjer zaposleni (individualno in 

kolektivno) skrbijo za doseganje rezultatov, ki si jih resnično želijo. 

- Senge (1999, str. 3) učečo se organizacijo definira kot organizacijo, v katerih ljudje 

nenehno razširjajo sposobnosti za doseganje rezultatov, ki si jih želijo, iščejo nove in 

ekspanzivne vzorce razmišljanja, so svobodni v skupnih prizadevanjih in se nenehno 

učijo, kako se učiti skupaj. Pet temeljnih prvin učeče se organizacije so sistemski način 

razmišljanja, osebno mojstrstvo, mentalni modeli, skupna vizija in timsko učenje. 

- Garvin (1993) učečo se organizacijo definira kot organizacijo, ki ustvarja, pridobiva in 

preoblikuje znanje. V učeči se organizaciji so nove ideje bistvenega pomena. Učeča se 

organizacija se od klasične razlikuje po tem, da v njej sistematično rešujejo probleme, 

eksperimentirajo, se učijo iz svojih preteklih uspehov in napak, se učijo iz izkušenj 

drugih ter hitro in učinkovito prenašajo znanje.  

- D. Brečko (2001, str. 40) podobno navaja prednosti učeče se organizacije na petih 

področjih: sistematično reševanje problemov, preizkušanje novih pristopov, učenje na 

podlagi izkušenj, učenje iz primerov drugih in hitro ter učinkovito prenašanje znanje v 

vse dele organizacije. 

 

Koncept učeče se organizacije temelji na tem, da znotraj organizacije obstaja sodelovalna 

kultura, ki omogoča sodelovanje med zaposlenimi in timsko delo. Na tak način so vsi zaposleni 

enako cenjeni in imajo vsi občutek medsebojne povezanosti (Ferjan, 1999). Vsaka organizacija 

oz. ustanova je v določeni meri nekoliko negotova in nejasna, saj je v njej veliko posameznikov, 

ki imajo različne interese, stališča in mnenja. Schein (v Muršak, Javrh in Kalin, 2011) poudari, 

da je vsaka ustanova v celoti lahko učinkovita le, če v njej izoblikujejo pravila, dogovore, 

tradicije, zapovedi in prepovedi na podlagi temeljnih prepričanj o tem, kaj je dobro in za njih 

primerno. 

 

Pojem »učeča se organizacija« mnogi povezujejo predvsem z ekonomijo in podjetništvom, kar 

pa je že močno preseženo; tako se posplošuje predvsem zato, ker so bile gospodarske 

organizacije tiste, ki so kazale potrebo po drugačnem načinu organiziranja in delovanja, saj jih 

je k temu silila konkurenca na trgu (Jelenc, 2003). Učeča se organizacija se učinkovito prilagaja 
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nepredvidljivim situacijam na različnih področjih, tudi v šolah. Holly in Sounthworth (1989, v 

Muršak idr., 2011) opredeljujeta značilnosti učeče se šole z naslednjimi poudarki: 

- interaktivnost in dogovarjanje: skupno načrtovanje dela in zavedanje medsebojne 

odvisnosti zaposlenih, dobri medosebni odnosi;  

- ustvarjalnost in reševanje problemov: vsakemu posamezniku je omogočeno razvijanje 

na vseh področjih nadarjenosti, pri iskanju ustreznih rešitev za reševanje problemov pa 

so pomembni prispevki vsakega posameznika; 

- dejavnost in dovzetnost: zaposleni se zavedajo svoje aktivne vloge pri sprejemanju 

odločitev; 

- participativnost in sodelovanje: delovanje v skupinah, učenje skupaj z drugimi, 

soodgovornost, osebni prispevek vsakega posameznika je zelo pomemben, delitev dela 

in odgovornosti; 

- fleksibilnost in izzivalnost: odprtost za novo in boljše, sprejemanje drugačnosti; 

- sprejemanje tveganja in podjetnost, iniciativa: dajanje pobud, inovacije, novosti, 

zaupanje v lastne moči in sposobnosti; 

- evalvacija in reflektivnost: samoocenjevanje, skupni in individualni razvoj, napredek; 

- podpornost in razvojnost: sposobnost dajanja in sprejemanja podpore. 

 

Na splošno naj bi koncept učeče se šole v prvi vrsti izboljšal splošno kakovost šol, promoviral 

profesionalni razvoj učiteljev in pomagal še zlasti učiteljem na začetku poklicne poti. Podpora 

in pomen učenja pa sta zelo pomembna tudi v drugih obdobjih kariere. Koncept pripomore k 

skupnemu delu vseh učiteljev pri pogovorih o problemih in pri skupnem organiziranju 

dejavnosti. Z učečo se šolo tako zagotovimo večje možnosti, da se učitelji učijo drug od 

drugega. V šolah je pomembno, da ustvarjamo takšno okolje, ki podpira učenje, razvoj, 

sodelovanje in medgeneracijsko učenje (Muršak idr., 2011). Sodobne šole si več ne znamo 

predstavljati, da ne bi sodelovala tudi z različnimi zunanjimi institucijami doma in v tujini. 

Učeča se šola je široko odprta v prostor in je sposobna sodelovanja, učenja in delitve izkušenj 

zaposlenih med seboj in tudi z drugimi institucijami. Zunanji strokovnjaki z različnih področij 

pa lahko v šolo prinesejo dragoceno znanje in izkušnje, ki pomagajo šoli pri razvijanju (prav 

tam). 
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Zavedati se moramo, da šola postane učeča se šola, ko ji uspe narediti premik od individualnega 

k sistemskemu razmišljanju. Posamezni učitelj ni več posameznik, ki mu zadostuje, da 

opravljala svoje delo, temveč je sestavni del organizacije, brez katerega ta ne bi bila celota 

(Sentočnik idr, 2006).  

 

Literatura navaja veliko dejavnikov, ki pomagajo pri razvijanju šol v vključujoče učeče se 

organizacije. Bezzina (2009) v preglednici prikaže najbolj izstopajoče dejavnike. 

 

KOMPONENTE TRADICIONALNA SKUPNOST 
VKLJUČUJOČA UČEČA SE 

ORGANIZACIJE 

Skupna pravila Posamezne ideje, kako naj bi šola delovala. Skupna pravila in vrednote o ključnih 

vprašanjih. 

Poudarek na 

učenju 

Nejasnosti glede standardov za sprejemanje 

odločitev. 

Skupen poudarek na učenju učenca in 

pričakovanjih. 

Sodelovanje Osebje je izolirano ali razdeljeno po 

skupinah, ki so konkurenčne druga drugi. 

Osebje med seboj sodeluje, vodenje je 

porazdeljeno. 

Šolska praksa Razredi zaprtega tipa. Praksa v šolah. 

Reflektivni dialog Učitelji sami odkrivajo in rešujejo težave. Nenehno obravnavanje novosti in učenje 

od drugih. 

Skupna 

odgovornost 

Zasebna: moji učenci, moj razred, to leto. Celotno osebje čuti odgovornost do vseh 

učencev (in drug do drugega). 

Tabela 1: Dejavniki učeče se organizacije (Bezzina, 2009, str. 13) 

Tudi Brandt (2003) omenja dejavnike, ki opredeljujejo šolo kot učečo se organizacijo. Med 

prvimi omeni spodbujanje prilagodljivega vedenja zaposlenih in postavljanje realnih ciljev, ki 

so jim lahko dosegljivi. V učeči se organizaciji imajo institucionalno znanje in procese za 

ustvarjanje novih idej, zbirajo in analizirajo podatke ter si pogosto izmenjuje informacije z 

zunanjimi institucijami. Učeče se organizacije imajo podporno organizacijsko kulturo in 

nenehno stremijo k izboljševanju ter si želijo povratnih informacij o svojem delovanju.  
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UČENJE V ORGANIZACIJI 

Uradna in strokovna definicija učenja v dokumentih Unesca (UNESCO/ISCED, 1993) je: 

»Učenje je vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 

spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo prepisati fizični rasti ali razvoju 

podedovanih vedenjskih vzorcev.« B. Marentič Požarnik (1987, str. 64) opredeljuje učenje širše, 

in sicer kot »proces progresivnega, trajnega spreminjanja posameznika na osnovi izkušenj, pri 

čemer obstoječa znanja (kognitivna struktura ali mreža) pa tudi stališča, pričakovanja, čustva 

posameznika in njegov socialni okvir bistveno vplivajo na to, česa se bo naučil in kako. Subjekt, 

ki se uči, dobiva torej aktivnejšo, pomembnejšo vlogo.« 

 

Danes pogosto govorimo  o vseživljenjskem učenju. Možina (2000), opirajoč na  smernice 

Mednarodne komisije za izobraževanje za enaindvajseto stoletje, pripravljenih za UNESCO 

(1999),  navaja, da vseživljenjsko učenje temelji na štirih vejah, in sicer: 

1. Učiti se, da bi vedeli: povezati splošno izobrazbo s poglobljenimi predmeti in tako 

izkoristiti možnosti vseživljenjskega učenja. 

2. Učiti se, da bi znali delati: pridobiti širše sposobnosti za soočanje s številnimi 

okoliščinami in delom v skupini in ne pridobiti le poklicne izobrazbe. 

3. Učiti se, da bi znali živeti v skupnosti: razvijanje razumevanja drugih ljudi 

(spoštovati vrednote pluralizma, medsebojnega razumevanja in miru). 

4. Učiti se, da bi bolje razvijali človekovo osebnost: da bi bili sposobni ravnati 

neodvisno in odgovorno. (Glej tudi: Delors, 1996). 

 

V zadnjem času vedno bolj pridobiva na pomenu učenje na delovnem mestu. Določena delovna 

mesta zahtevajo od zaposlenih več posebnih oz. specialnih znanj, ki narekujejo nenehno učenje. 

Prav tako pa je razvoj na vseh področjih tisti, ki zahteva vedno nova znanja in s tem tudi več 

učenja za uspešnost poslovanja. A. Rijavec (2014) izpostavlja pomen spodbujanja učenja pri 

zaposlenih, da učenje zaposlenim postane vrednota, prenos znanja med sodelavci pa njihova 

stalna praksa. T. Rupnik Vec (2007) navaja več avtorjev (Caluwe de L., Vermaak, Senge, 

Lieberman idr.), ki so pisali o pomenu učenja učiteljev. Avtorji so poudarjali, kako pomembno 

je v šolah oblikovati okoliščine, v katerih se ljudje učijo drug od drugega. Da bi bilo učenje res 

učinkovito, morajo učitelji razmišljati, preizkušati in razpravljati ter tako spreminjajo svojo 

prakso. Vodstvo šole lahko to doseže s tem, da spodbuja: 

1. k oblikovanju novih vlog (npr. učitelj – raziskovalec, učitelj – kritični prijatelj), 
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2. k oblikovanju novih struktur (npr. razpravljalne ali supervizijske skupine na šoli, na 

probleme naravnane skupine), 

3. k prevzemanju novih vlog (npr. pisanje člankov, vodenje delovnih timov na šoli), 

4. k oblikovanju kulture raziskovanja, tj. izpostavljanje raziskovanja lastne prakse kot 

vrednoto (Rupnik Vec, 2007, str. 410).  

 

Učenje v organizaciji pa se razlikuje od tistega izven nje. Bistvena razlika je v tem, da se v 

organizacijah učimo na konkretnih primerih, v dejanskih okoliščinah, v katerih poteka delo. 

Hkrati lahko spremljamo spremembe v okolju in se jim sproti prilagajamo ter se tako učimo, 

kako ravnati v različnih situacijah. Ferjan (1999) poudari, da je zaradi tega učenje v 

organizacijah nujno potrebno. Znotraj učeče se organizacije lahko prepoznamo več nivojev 

učenja, in sicer individualno učenje, učenje timov in učenje na ravni organizacije. 

 

Individualno učenje 

Individualno učenje je osnova učenja v organizaciji. Posamezniki so tisti, ki v organizaciji 

predstavljajo aktivno delovno silo. Vsak posameznik ima svoj način razmišljanja, s katerim 

lahko pomembno vpliva na razvoj organizacije (Ferjan, 1999). Namen individualnega učenja 

je, da posameznik zna narediti nekaj, česar do tedaj ni znal. Posameznik ima individualne cilje, 

ki pa morajo biti povezani s cilji organizacije. Po Sengeu (1999, str. 139) je temeljni nivo učenja 

v organizaciji učenje timov in ne  individualno učenje, ob čemer Senge izpostavlja, da učenje 

organizacije zahteva učenje vsakega posameznika.  

 

Z vidika organizacije je po mnenju Bernika (idr. 1999) pomembno razlikovati med  

sistematičnim in nesistematičnim učenjem. Za posameznika v organizaciji je pomembno, da je 

njegov spekter znanja čim širši na obeh ravneh znanja. V organizaciji je zaradi zahtevanega 

točno določenega znanja in spretnosti večja potreba po sistematičnosti. Sistematično učenje je 

načrtovan in organiziran način pridobivanja znanja, veščin in navad, kjer so vnaprej opredeljeni 

cilji učenja. To so cilji, ki so pomembni tudi za organizacijo, ne zgolj za posameznika. 

Nesistematično pa se posamezniki učijo z druženjem, pogovori, branjem, gledanjem televizije 

ipd. Ta vrsta znanja daje posameznikom širše znanje oz. splošno razgledanost, kar jim 

omogoča, da nastajajoče probleme lahko obravnavajo s širšega vidika, prave rešitve pa lahko 

izberejo med več alternativnimi možnostmi (Bernik idr., 1999).  
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Pri sistematičnem učenju lahko razlikujemo učenje vodij in učenje ostalih zaposlenih. Učenje 

vodij je pomembno, ker so vodje zgled ostalim zaposlenim, učenje zaposlenih pa je prav tako 

nepogrešljivo, ker brez usposobljenih posameznikov potrebno delo ne bo kakovostno 

opravljeno. Učinkovit vodja mora znati določiti načine sistematičnega učenja v svoji 

organizaciji. Zanimati se mora za pripravo, izvedbo in tudi potek posameznih vrst učenja, 

pomemben mu mora biti posameznik ter kot smo že omenili, je pomemben njegov zgled, ki ga 

daje ostalim (Ferjan, 1999). Pri sistematičnem učenju je pomembna tudi primerna vpeljava 

začetnikov v organizacijo in zagotavljanje čim boljših možnosti za timsko delo. Organizacija 

lahko izboljša pogoje za učenje posameznikov tudi z izboljšanjem dostopa do podatkov in virov 

znanja, z zagotovitvijo ustreznih pripomočkov in spodbujanjem medsebojne povezanosti med 

sodelavci (prav tam). 

 

Učenje timov 

Osnovna enota učeče se organizacije so timi, ki se usmerjajo sami, sestavljeni pa so iz 

zaposlenih z različnimi sposobnostmi (Dimovski idr., 2005, str. 112). Po mnenju Ferjana (1999) 

je učenje timov proces uravnavanja ciljev in strokovnega razvoja posameznikov, da bi dosegli 

skupni cilj. Pomembno je, da posameznik cilj delovanja tima doživlja kot svoj osebni cilj. Time 

se v organizacijah oblikuje zato, da dosežemo t. i. sinergijske učinke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Perić in D. Rijavec Strosar (2013) navajata, da timsko delo zahteva veliko usklajevanja, 

načrtovanja in strukturiranja, vendar pa timu ravno to kasneje olajša delo in pripelje do boljših 

rezultatov. Po njunem mnenju je pri učenju tima bistvenega pomena to, da je vsak posameznik 

enako sprejet in da imajo vsi člani tima enakopravno vlogo. Vsak posameznik prevzame svoj 

del naloge oz. svojo vlogo, ki jo je sposoben izvesti. Pri tem pa je po mnenju avtoric pomembno 

priznanje posameznika, da nečesa ne zna oz. ne zmore narediti. Tu je podpora dobrega tima 

Slika 1: Prikaz sinergijskih učinkov timskega dela (Ferjan, 1999, str. 180. 
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bistvenega pomena. S pojmom timsko delo avtorici povezujeta naslednje pojme: aktivno 

sodelovanje, odgovornost, usvajanje veščin za življenje, razvijanje medsebojnih odnosov, 

sodelovanje, skupno delo, skupna odgovornost, skupen način dela, učenje prilagajanja in 

uveljavljanje lastnih idej in načinov ipd.  

 

M. B. Muc (2002) navaja, da sta dobro opravljeno delo in pozitivno vedenje osnovna pogoja za 

uspeh vsakega tima in s tem celotne organizacije. Velikokrat se zgodi, da se posameznik zanaša 

zgolj na mnenje oz. nasvet sodelavca in to v primeru problemov privede do nedoslednosti in 

površnosti pri iskanju primernih rešitev in uporabi strokovne literature (Perič in Rijavec Strosar, 

2013). In ravno v tem avtorici vidita možno slabost timskega dela. 

 

Na pedagoškem področju je timsko delo raziskovala A. Polak, ki timsko delo opredeljuje kot  

»tisto dogajanje, ko se dva ali več pedagoških delavcev z vzgojno-izobraževalnimi nameni (cilji) 

hkrati usmerjata ali usmerjajo na iste učence v okviru posamezne pedagoške dejavnosti, učnega 

predmeta ali kombinacije predmetov, znotraj ali zunaj učilnice.« (Polak, 2007).  

 

Timsko delo se v šole vpeljuje z namenom, da so učitelji lahko s skupnimi močmi močnejši in 

bolj kos visokim zahtevam družbe (Polak, 2011). Pomembno je, da so učitelji v timu dovolj 

fleksibilni, da upoštevajo in spodbujajo ustvarjalnost vseh članov ter da se znotraj tima oblikuje 

sproščeno vzdušje. Vse to spodbuja inovativnost in učinkovitost timskega dela (prav tam). A. 

Polak (2007) navaja, da pravo timsko delo pedagoških delavcev obsega tri stopnje: timsko 

načrtovanje, timsko poučevanje in timsko evalvacijo. V šolah v Sloveniji timsko delo običajno 

poteka na način, da učitelji le timsko načrtujejo in evalvirajo pedagoško delo, poučujejo pa 

individualno (Polak, 2011). V nadaljevanju bomo opredelili značilnosti posamezne stopnje 

timskega dela, ki jih navaja A. Polak (2007):  

a) Timsko načrtovanje: je začetna stopnja, kjer člani tima oblikujejo didaktično, snovno, 

materialno in psihološko pripravo na pouk, podobno kot da bi to načrtovali samostojno. 

V procesu timskega načrtovanja učitelji analizirajo kakovost učnih dosežkov učencev, 

načrtujejo individualne programe, spremljajo napredek učencev in njihove učne 

probleme ter timsko iščejo primerne rešitve (Polak, 2007, str. 95).  

b) Timsko poučevanje: Na slovenskih osnovnih šolah je največ timskega poučevanja v 

prvih razredih osnovne šole, kjer sodelujeta učiteljica in druga učiteljica (vzgojiteljica). 

Prednost timskega poučevanja je predvsem v podobnem pogledu članov tima na cilje, 

vsebino in aktivnosti, ki so jih člani tima predhodno skupaj načrtovali. Uporabljeni so 
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različni pristopi, metode in oblike dela ter tehnike poučevanja, ki pouk naredijo še bolj 

zanimiv in povečajo zanimanje učencev za obravnavano temo (prav tam, str. 97).  

c) Evalvacija pri timskem delu: Timska evalvacija je zaključna stopnja timskega dela, ki 

zajema vrednotenje celotnega procesa timskega dela. Pri evalvaciji učitelje zanima učni 

rezultat in napredek učencev in tudi to, kako bi učitelji lahko napredovali kot tim (klima 

v timu, delitve dela in vlog v timu, organizacija tima ipd.) (prav tam, str. 98).  

 

A. Polak (2007, str. 81) navaja, da mora timsko delo »članom tima zagotavljati take razmere 

za delo, da se bodo osebnostno in strokovno razvijali ter da bodo motivirani za skupne naloge 

…, imeti mora možnost pridobivati novo znanje, razvijati svoje sposobnosti in spretnosti, 

razvijati svojo samopodobo na osnovi pozitivnih izkušenj in uspeha.«  

 

Chivers (1995, v Polak, 2007) navaja značilnosti učinkovitih timov: jasni, pozitivno naravnani 

in operacionalizirani cilji oz. rezultati dela; pristna in odprta komunikacija med vsemi člani 

tima; zavedanje močnih in šibkih točk, možnosti in nevarnosti v timu; izoblikovan način 

spremljanja, nadzora in odpravljanja problemov; izoblikovani načini in postopki za spodbujanje 

učinkovitega dela; motiviranost vseh članov tima in čustvena varnost ter ustvarjalnost. Različne 

raziskave s področja učinkovitega timskega dela so pokazale, da je poleg zgoraj omenjenih 

značilnosti za učinkovite time značilno še: večje število članov v timu, večja podobnost med 

člani tima glede na izkušenost in status, večja heterogenost na področju znanja in spretnosti, 

večje možnosti za dostop do virov informacij, boljše poznavanje članov tima, kolektivno 

prepričanje o uspehu, višja pričakovanja vodij do članov tima (Guzzo in Dickson, 1996, v 

Polak, 2007). Krueger (1990, v Polak, 2007) omenja štiri skupine spretnosti, ki naj bi jih imeli 

učitelji pri timskem delu: 1. komunikacijske spretnosti, 2. spretnosti sprejemanja kompromisov, 

3. spretnosti konstruktivne kritičnosti in 4. spretnost spodbujanja in dajanja podpore.  

  

Učenje na ravni organizacije 

Med prve svetovne opredelitve organizacijskega učenja uvrščamo Argyrisovo in Schönovo 

(1978, v Penger in Dimovski, 2006) opredelitev, da se organizacijsko učenje pojavi, ko 

organizacije pridobijo informacije (tj. znanje, razumevanje, tehnike in postopke) različnih vrst 

in na različne načine. Organizacijsko učenje vodi k novim sposobnostim razumevanja, tvori 

vedenjske organizacijske spremembe, odkriva povezave med preteklimi in prihodnjimi 

akcijami in s tem zvišuje uspešnost in učinkovitost poslovanja organizacije (Dierkers, Antal, 

Child, Nonaka, 2003, v Penger in Dimovski, 2006).  
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Dimovski idr. (2005) opirajoč se na Sengea (1994) organizacijsko učenje definira kot stalno 

preverjanje izkušenj in njihovo preoblikovanje v znanje, ki je dostopno celotni organizaciji in 

je ustrezno glede na zastavljeno nalogo. Proces organizacijskega učenja vključuje različne vrste 

učenja, ki obsegajo pridobivanje, razdelitev in interpretacijo informacij znotraj organizacije 

(prav tam). Učenje na ravni organizacije temelji na učenju: sistemskega načina razmišljanja, 

odličnosti osebja, mentalnih modelov, skupne vizije in timskega učenja (Senge, 1999).  

 

Dimovski idr. (2005) predstavljajo štiri vidike organizacijskega učenja: informacijski (se 

ukvarja s procesi pridobivanja informacij), interpretacijski (obravnava razvoj novih 

razumevanj, ki temeljijo na informacijah), strateški (obravnava vzroke in strateške posledice 

organizacijskega učenja) in vedenjski (izhaja iz poglobljenega pojasnjevanja akcije, ki temelji 

na vedenjskih prvinah posameznika, informacijah in novih razumevanjih).  

Cikel organizacijskega učenja ima štiri značilne faze: 1. akcija na ravni posameznika, 2. akcija 

na ravni organizacije, 3. odziv okolja in 4. prepričanja posameznikov. Organizacijsko učenje je 

obravnavano kot nenehno učenje organizacij in temelji na modelu spodbude in odziva. Koncept 

takega organizacijskega učenja izhaja iz predpostavke, da se organizacija lahko uči samo, če se 

učijo tudi posamezniki. Če so faze v procesu organizacijskega učenja tesno povezane, lahko 

govorimo o t. i. popolnem, kompletnem (sklenjenem) ciklu učenja. Če pa so faze pretrgane, 

govorimo o nepopolnem ciklu učenja (Dimovski idr., 2005)  

 

Z vidika akcijskega učenja lahko organizacijsko učenje opredelimo kot iskanje oz. odkrivanje 

in odpravljanje ali vsaj zmanjševanje napak. Med pričakovanji in rezultati se lahko pojavi 

neskladje. Takrat lahko govorimo o učenju z enojno zanko (člani organizacije prepoznajo 

neskladje in ga poskušajo odpraviti, in sicer na področjih, na katerih si organizacije prizadevajo 

za uresničevanje svojih ciljev) ali učenju z dvojno zanko, kjer člani spremenijo svoje miselne 

predstave (prav tam).  

 

Nonaka in Takeuchi (1995, v Dimovski in Colnar, 1999) navajata pogoje za organizacijsko 

učenje: namen, neodvisnost (vsem zaposlenim je dovoljeno delati neodvisno od drugih, kar v 

organizacijah povečuje samomotivacijo, samoorganiziranost in samoiniciativnost 

posameznikov), fluktuacija in kreativni kaos (spodbujata učenje in interakcijo z okoljem), 

presežki, koristna raznolikost (ljudje iz različnih okolij, različnih spolov in starosti drugače 

gledajo na pojave).  
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2.2.2. TEMELJNE PRVINE UČEČE SE ORGANIZACIJE  

Peter Senge v svoji knjigi The Fifth Discipline (Senge, 1999) opisuje pet disciplin, ki so temelj 

učeče se organizacije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1. Sistemsko mišljenje 

Senge (1999, str. 6) verjame v vseh pet disciplin učeče se organizacije. Meni, da vsaka od 

disciplin predstavlja pomembno razsežnost pri oblikovanju učeče se organizacije. Dimovski 

idr. (2005) pa navajajo, da je Senge sistemsko mišljenje postavil za temelj svoje teorije o učeči 

se organizaciji. Sistemsko mišljenje omogoča, da na probleme in cilje ne gledamo kot na 

izolirane dogodke, ampak nanje gledamo z vidika sistema (prav tam). Sistemsko mišljenje 

pomeni, da se celota razdeli  na posamezne, manjše dele, saj le-te lažje razumemo (Ferjan, 

1999). Senge (1999, str. 12) pravi, da sistemsko mišljenje pomeni temeljni okvir znanja in 

orodij v organizaciji, ki posameznikom pomagajo razumeti celoto in jo učinkovito spreminjati. 

Spremembe v sistemu pa lahko pripeljejo do bistvenega izboljšanja  organizacije. Sodelujoči 

so odvisni drug od drugega, sebe in okolico dojemajo na nov način (prav tam). Sistemskega 

mišljenja pa ne bi bilo brez drugih ključnih disciplin: osebno mojstrstvo, mentalni modeli, 

skupna vizija in timsko učenje. Vsaka od osnovnih disciplin je potrebna za uspešno izvajanje 

sistemskega mišljenja.  

 

2.2.2.2. Osebno mojstrstvo 

Učeče se organizacije temeljijo na učenju posameznikov. Vzpostaviti se mora povezava med 

učenjem posameznika in učenjem organizacije. Senge (1999, str. 141) osebno mojstrstvo 

označuje kot izraz, ki pomeni osebno rast in učenje posameznika. Posamezniki se nenehno 

Slika 2: Pet temeljnih disciplin učeče se organizacije 
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usposabljajo in širijo svoje sposobnosti, z namenom, da ustvarijo rezultate, ki so življenjskega 

pomena. Želja po neprestanem učenju posameznika pa je tudi cilj učeče se organizacije (prav 

tam).  

 

V organizaciji je pomembno, da se med zaposlenimi izoblikuje delovna klima, kjer se načela 

osebnega mojstrstva izvajajo kot del vsakdanjega življenja in ne kot nujnost. Nikogar ne 

moremo prisiliti v to, da razvija svoje osebno mojstrstvo. Uspešna organizacija je tista, kjer 

ljudje brez strahu razvijajo svoje vizije in raziskujejo. Dobra klima v organizaciji lahko osebno 

mojstrstvo okrepi na dva načina, in sicer s tem, da je osebni razvoj posameznika resnično cenjen 

in s tem, da v organizaciji zagotovijo usposabljanja na delovnem mestu, ki je bistvenega 

pomena za razvoj osebnega mojstrstva vsakega zaposlenega (Senge, 2003, str. 172). Osebno 

mojstrstvo je vseživljenjski proces. Ljudje z visoko stopnjo osebnega mojstrstva živijo v 

stalnem procesu učenja, so samozavestni, a se hkrati zavedajo svojih primanjkljajev in področij, 

ki jih je potrebno še razviti. Hitreje se učijo, prevzamejo več pobud in imajo več odgovornosti 

pri svojem delu. Vse to okrepi organizacijo in zato je velika večina organizacij zavezana k 

podpori osebnega mojstrstva. 

 

Osebno mojstrstvo pa se lahko razvija šele takrat, ko ga začnemo obravnavati kot niz 

postopkov, principov in načel, ki jih uporabimo, da bili čim bolj kakovostni (Senge, 2003, str. 

149 in 150). Senge (1993) omenja naslednje pomembne principe:  

a) osebna vizija: Osebna vizija prihaja iz notranjosti človeka, je t. i. slika želene 

prihodnosti posameznika.  

b) ustvarjanje kreativne napetosti: Ljudje odprto govorijo o svojih vizija le v ustrezni klimi 

organizacije. Le-ta je jasno zastavljena. Zavedajo se razlik med vizijo in realnostjo in se 

zato lahko počutijo nemočni. Če ne bi bilo razkoraka med »trenutnim in zaželenim«, ne 

bi bilo niti potrebe po ukrepanju v smeri vizije. Razlike so vir ustvarjalne energije, zato 

govorimo o ustvarjalni napetosti.   

c) strukturni konflikt (moč osebnih slabosti): Za razliko od osebnega mojstrstva ima večina 

ljudi globoka prepričanja o ciljih. Fritz (v Senge, 1993) pravi, da imamo lahko ljudje 

oblikovana utrjena prepričanja o tem, da nikoli ne bomo mogli doseči svojih ciljev. Gre 

za nemoč in nevrednost. Kreativna napetost. spodbuja posameznika k  zastavljenemu 

cilju, medtem ko ga nemoč in nevrednost pri tem ovirajo. Temu pojavu pravimo 

strukturni konflikt, ker nas strukture vlečejo hkrati v smeri cilja in proti njemu.  
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d) zavezanost k resnici: Gre za strategijo pri spopadanju s strukturnim konfliktom. 

Zavezanost k resnici v bistvu ni dejansko iskanje »resnice«, pač pa nenehno širjenje 

našega zavedanja o stvareh, ki se dogajajo okoli nas. Stvari moramo videti takšne, kot 

so in ne tako, kako si jih mi želimo videti.  

e) avtomatiziranje spretnosti Podzavest je ključni način za razrešitev strukturnega 

konflikta. Na začetku se ljudje obremenjujemo z reševanjem konfliktov. Ko se 

discipline naučimo, pridobimo rutinizirane spretnosti in postopke opravljamo tekoče, 

(npr. ko dojenček shodi, še ne obvladuje vseh mišic in koordinacije, sčasoma pa se tega 

priuči in gibanje postane enostavno in brez razmišljanja). Največji eksperti opravljajo 

poklicne naloge lahkotno prav zaradi rutiniziranih spretnosti  

 

2.2.2.3. Mentalni modeli 

Mentalni oz. miselni modeli so predpostavke, vrednote, prepričanja, norme in predstave, ki 

vplivajo na posameznikovo razumevanje realnosti. Je osebni način pogleda na svet, ki določa, 

kako razmišljamo in kako bomo v dani situaciji ukrepali. Mentalni modeli se pri posameznikih 

razlikujejo, zato lahko isto situacijo vsak posameznik razume in doživlja drugače. Pogosto se 

zgodi, da se mentalnih modelov niti ne zavedamo in ne vemo, kako vplivajo na naše obnašanje 

(Ferjan, 1999). Senge (2003, str. 174) poudari, da imajo mentalni modeli veliko vlogo pri 

oblikovanju učeče se organizacije; gre za odkrivanje, preizkušanje in izboljševanje naše 

notranje podobe o tem, kako deluje svet. Razvijanje sposobnosti organizacije za delo z 

mentalnimi modeli vključuje učenje novih spretnosti in vključevanje inovacij, ki pomagajo te 

spretnosti uporabiti v običajni praksi. Mentalne modele je mogoče spremeniti, a samo pod 

pogojem, da so organizacije dovolj fleksibilne in odprte okolju.  

 

V organizacijah je pomembno povezovanje sposobnosti mentalnih modelov in sistemskega 

mišljenja. Disciplini se med seboj tesno dopolnjujeta; ena je osredotočena na t. i. skrite 

predpostavke, druga pa na to, kako te predpostavke spremeniti. V povezavi obeh disciplin se 

izoblikujejo modeli, ki na podlagi dogodkov, omogočajo lažje prepoznavanje sprememb in 

določajo nove miselne vzorce (Senge, 2003, str. 200 in 201). Senge (prav tam) poudari, da 

pomembnost povezave med mentalnimi modeli in sistemskim razmišljanjem ni samo v 

izboljševanju miselnih oz. mentalnih modelov, pač pa tudi v dolgoročni spremembi načina 

razmišljanja posameznika.  
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2.2.2.4. Skupna vizija 

Skupna vizija je za učeče organizacije izrednega pomena. Jasna vizija mora izražati vrednote 

in prepričanja zaposlenih o tem, kakšna naj bo organizacija in kaj je njen namen oz. cilj. 

Opredelitev vizije in poslanstva je ena ključnih nalog vodij v organizacijah. Skupna vizija 

organizacije vse zaposlene usmerja, jim daje energijo, jih spodbuja k dolgoročnemu 

razmišljanju ter jih navdihuje za iskanje inovativnih rešitev (Dimovski idr., 2005, str. 304 in 

305).  

 

Senge (2003, str. 202) pravi, da skupna vizija ni zgolj ideja, ampak da gre za neko notranjo 

moč. Je vizija, ki se ji večina zaposlenih v organizaciji zaveže, ker odseva njihovo osebno vizijo. 

Najenostavneje jo lahko razumemo kot odgovor na vprašanje “Kaj želimo ustvarjati?”. Skupna 

vizija je pomembna za učeče se organizacije, ker usmerja zaposlene in jim daje energijo za 

stalno učenje (prav tam). Organizacije, ki želijo izoblikovati skupno vizijo, neprestano 

spodbujajo svoje člane, da najprej razvijajo osebne vizije. Skupna vizija organizacije nastane 

iz osebnih vizij zaposlenih. Da bi dosegli čim boljše rezultate, je pomembno, da se skupni viziji 

zaveže čim več zaposlenih in da so le-ti čim bolj motivirani. Ljudje napredujejo in se ne učijo 

zato, ker to od njih nekdo zahteva, temveč zato, ker si to sami želijo. Če se individualna in 

organizacijska vizija ne ujemajo, posamezniki verjetno ne bodo delovali v skladu s cilji 

organizacije (McKenna, 1992, v Dimovski in Colnar, 1999).  

 

2.2.2.5. Timsko učenje 

Senge (2003) meni, da je timsko učenje najpomembnejša osnova učenja v organizaciji. Timsko 

učenje opredeljuje kot »proces usmerjanja tima, da bi osredotočil svojo energijo v doseganje 

zaželenih rezultatov.« Temelji na osebnem mojstrstvu in skupni viziji, ki naj bi bila nujna, a ne 

zadostna pogoja za uspešno timsko učenje. Zaposleni morajo biti sposobni sodelovanja med 

seboj, kar pa jim lahko omogoča samo tim. Timsko delo ne prinaša samo boljših rezultatov, pač 

pa tudi hitrejši razvoj zaposlenih v organizaciji (prav tam). Proces timskega učenja je 

pravzaprav učenje zaposlenih, ki so vključeni v timsko delo.  

 

Zelo pomembni elementi timskega učenja so dobra komunikacija, ustvarjanje dialoga ter 

diskusija za reševanje problemov. Dialog je način, preko katerega člani tima izražajo svoje 

misli, predstavijo ideje, mnenja in prenašajo znanja med ostalimi člani. Temeljni pogoj za 

uspešen dialog je to, da so člani tima sposobni poslušati sogovornike, saj v timskem delu ni 

pomembna zmaga posameznika, pač pa skupno, timsko reševanje problemov iz različnih zornih 

kotov.  
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A. Polak (1997) pravi, da s timskim delom na razredni stopnji osnovne šole učitelji pridobijo 

več idej za pouk, le-ta pa lahko postane bolj dinamičen, zanimivejši in kvalitetnejši. Učitelji 

preko tima pridobijo več podpore, čustvene sprejetosti in tako lažje oblikujejo svojo poklicno 

identiteto. Pri timskem poučevanju se učitelj lahko bolj posveti učencem, zato je več 

individualiziranega in diferenciranega dela z učenci. Učencem lahko poda povratno informacijo 

hitreje in temeljitejše. S timskim delom pa lahko zagotovimo tudi večjo varnost otrok. Skupna 

kritična analiza timskega dela omogoča reševanje problemov, ki nastanejo v timu. Na 

delavnicah programa Izpopolnjevanje za poučevanje v 1. triletju devetletne osnovne šole so 

učitelji ugotavljali, da ob timskem delu v razredu zaznavajo večjo motiviranost učencev za 

učenje in boljše znanje učencev v primerjavi z individualnim poučevanjem pred prenovo 

sistema (Polak, 2011).  

 

Pri timskem delu pa se učitelji srečujejo tudi z ovirami. Različne raziskave (npr. Buckley, 2000; 

Atkinson in Kinder, 2000; Polak, 1997) kažejo, da je največja ovira timskega dela organizacija 

(urniki, normativi) in tudi komunikacijske ovire med člani, interpersonalne ovire (nezaupanje 

v druge, zaprtost osebe) in intrapersonalne ovire (zaznavanje strahu, osebne strokovne 

ogroženosti) (Polak, 2011). Na razredni stopnji osnovne šole prihaja do problemov v timu 

zaradi: razlik v izkušenosti članov tima, neenakomernih delitev pedagoškega dela, razhajanj v 

zahtevah do učencev, pripisovanje pomembnosti različnim šolskim predmetov, medsebojnega 

neprilagajanja in zaradi pomanjkanja časa ter preobremenjenosti učiteljev (Polak, 1997).  

 

V tim so lahko vključene različne skupine učiteljev in drugih pedagoških delavcev. V osnovnih 

šolah se srečujemo z različnimi vrstami timov. V nadaljevanju bomo predstavili vrste timov, ki 

jih navaja A. Polak (2007) in se v slovenskih osnovnih šolah pojavljajo najpogosteje: 

a) Delovni timi: V delovne time so vključeni učitelji istih oddelkov ali delovnih področij, 

ki pogosto delajo skupaj, pri tem pa nimajo skupne vizije in ciljev. Delovni tim je 

oblikovan zaradi lažje organizacije. V slovenskih osnovnih šolah se v delovne time 

največkrat povezujejo učitelji razrednega pouka in učitelji v podaljšanem bivanju, ki se 

srečujejo z istimi učenci in njihovimi starši, vsak učitelj pa vzgojno-izobraževalno delo 

opravlja samostojno. Poznamo tudi t. i. razredne aktive (združujejo se učitelji, ki 

poučujejo oddelke istih razredov), predmetne aktive učiteljev (slavisti, matematiki, 

likovni pedagogi ipd.) in delovne time učiteljev istega oddelka ali razreda, ki se občasno 

srečujejo na skupnih sestankih.  
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b) K nalogam ali problemom usmerjeni timi: So timi, ki se ukvarjajo s specifičnimi 

nalogami in  problemi. Naloga tima je skupni cilj, da s čim več različnimi idejami 

razrešijo naloge ali probleme. V šolah so k nalogam ali problemom usmerjeni timi 

najbolj smiselni in tudi najbolj zaželeni. V slovenskih osnovnih šolah se takšni timi 

največ oblikujejo v 1. razredu osnovne šole, ko sodelujeta razredni učitelj in 

vzgojiteljica (ali razredni učitelj). Skupaj timsko načrtujeta, izvajata in evalvirata pouk, 

usklajeno delujeta in strokovno ter osebnostno vplivata drug na drugega. Tim, usmerjen 

k nalogam ali problemom, srečamo tudi pri sodelovanju dveh ali več učiteljev 

razrednega pouka, ki skupaj načrtujejo in izvajajo šolske dejavnosti, npr. šola v naravi, 

naravoslovni dan, kulturni dan, športni dan ipd.  

c) Vodstveni timi: Na področju šolstva je to t. i. pedagoški tim, ki ga sestavljajo ravnatelj, 

pomočnik ravnatelja in šolski svetovalni delavci, po potrebi pa so vanj vključeni tudi 

učitelji. Cilj vodstvenih timov je zgled in strokovna podpora drugim timom na šoli.  

 

2.3. PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV 

Ljudje smo v današnjem času priča zelo hitremu razvoju, ki na poseben način zadeva učitelje, 

saj morajo učence pripravljati na neslutene izzive prihodnosti.  V večini članic Evropske unije 

se usmerjajo v izboljševanje izobraževanja in usposabljanja učiteljev. Zaradi skrbi, da se učitelji 

v prihodnje ne bi mogli ustrezno odzivati na spremembe in vse višja pričakovanja, so države 

Evropske unije začele poudarjati potrebo po profesionalizaciji učiteljev (Zelena knjiga o 

izobraževanju učiteljev, 2001).  

 

Pričakovanja države, staršev in učencev do strokovnih delavcev so vsako leto višja. Če želijo 

učitelji slediti spremembam in strokovno ter avtonomno opravljati svoje delo, se morajo 

usposobiti za novo razširjeno vlogo oz. "posebne dodatne kompetence”. Učitelji in ostali 

strokovni delavci se morajo zato stalno učiti in se dodatno izobraževati ter usposabljati. 

Učiteljem je potrebno omogočiti kakovostne pogoje za izobraževanje in stalni profesionalni 

razvoj (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, 2011).  

 

2.3.1. OPREDELITEV PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Učitelji danes pomembno in pozitivno vplivajo na kakovost izobraževanja in dosežke učencev, 

zato je pomembno, da podpiramo kakovosten sistem izobraževanja učiteljev in njihov stalni 

profesionalni razvoj (Valenčič Zuljan, 2012). Kakovost profesionalnega razvoja je odvisna od 
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kakovosti izobraževalnih programov in usposobljenosti tistih, ki te programe izvajajo. Velik 

vpliv imajo začetki uvajanja posameznika v pedagoški poklic in podpora, ki so jo učitelji 

deležni v določenih fazah profesionalnega razvoja (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 

2011). Za profesionalni razvoj je odgovoren vsak posameznik sam. Učitelji morajo nenehno 

izboljševati svoje delo, saj le tako učencem ponudijo najboljše (Erčulj, 2011).  

 

Obstajajo različne definicije učiteljevega profesionalnega razvoja. M. Valenčič Zuljan (1999, 

2001) učiteljev profesionalni razvoj opredeljuje kot »proces signifikantnega in 

vseživljenjskega, izkustvenega učenja, pri katerem študenti učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja 

pojmovanja in spreminjajo svojo prakso poučevanja: gre za proces, ki vključuje učiteljevo 

osebnostno, poklicno in socialno dimenzijo, in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri 

kritičnega, neodvisnega, odgovornega odločanja in ravnanja.« 

 

M. Obran in M. Ivanuš Grmek (2010) navajata, da je profesionalni razvoj učitelja vseživljenjski 

proces, ki poteka na več ravneh, te pa se med seboj prepletajo (nova znanja o predmetu in način, 

kako predmet poučevati, razvijanje določenih pedagoških spretnosti, samoevalvacija, 

spreminjanje osebnosti in interakcija z učenci, spreminjanje prepričanj, pojmovanj in vrednot).  

 

Tudi Terhart (1997, v Obran in Ivanuš, 2010) meni, da naj bi se profesionalni razvoj učiteljev 

razvijal na različnih področjih, in sicer na kognitivnem, praktičnem in moralnem. Terhart (v 

Valenčič Zuljan, 2012) piše o tem, da lahko o profesionalnem razvoju učitelja govorimo v 

ožjem in širšem pomenu. Profesionalni razvoj se v širšem pomenu začne z vstopom v 

izobraževanje in konča z upokojitvijo oz. opustitvijo poklica učitelja. O ožjem pomenu 

profesionalnega razvoja pa govorimo takrat, ko se posameznik pri poučevanju znajde v t. i. 

kritičnih obdobjih. Zaradi različnih razlogov se učitelj ravno v kritičnih obdobjih razvija in s 

tem napreduje.  
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2.3.2. MODELI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Številni avtorji so raziskovali profesionalni razvoj učitelja. Nekateri se pri tem usmerjajo v 

raziskovanje faz poteka profesionalnega razvoja in oblikovanje t. i. linearnih faznih modelov, 

druge bolj zanima raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj, tretji pa dajo večjo težo 

oblikam in načinom poklicnega učenja. (Valenčič Zuljan in BlanušaTrošelj, 2014)  

 

F. Fuller izhaja iz učiteljevih dilem in skrbi. Oblikovala je trifazni model učiteljevega razvoja: 

faza preživetja, faza izkušenosti in usposobljenosti ter faza usmerjenosti (Valenčič Zuljan, 

2012). Huberman je dopolnil in razvejal model Fullerjeve: faza preživetja in odkrivanja, faza 

poklicne stabilizacije in utrditve, faza poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ter vnovična 

ocenitev lastnega dela, faza konservatizma, jasnosti in vedrine in nato še faza poklicnega 

slovesa (prav tam). Berliner pa je predlagal model, po katerem učiteljev profesionalni razvoj 

poteka po naslednjih korakih: učitelj novinec, učitelj začetnik, usposobljen učitelj, uspešen 

učitelj in ekspert (prav tam). V nadaljevanju bomo podrobneje spoznali nekatere modele 

profesionalega razvoja s fazami in podfazami.  

 

M. Valenčič Zuljan (2012, str. 65) meni, da večina faznih modelov poskuša slediti časovni 

dimenziji. Pri tem je poudarila, da je prepogosto poudarjen le kvantitativni vidik (delovna 

doba), kakovost izobraževanja pa je velikokrat postavljena ob stran. Prav izkušnje pa naj bi bile 

po njenem mnenju zelo dobra podlaga za določanje in napovedovanje profesionalnega razvoja 

vsakega učitelja. Fazni modeli naj bi bili preveč enodimenzionalni, zanemarjali naj bi celost in 

medsebojno povezanost dejavnikov znotraj raziskovalnega pojava (prav tam).  

Slika 3: Profesionalni razvoj po Terhartu (1997, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 13) 
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Številni raziskovalci nasprotujejo faznim modelom profesionalnega razvoja. Sheridan (2009 po 

vir) meni, da so modeli zastavljeni preveč linearno. To je po njegovem mnenju v nasprotju z 

novimi pogledi na profesionalni razvoj. Le-ta naj bi bil kompleksen in nepredvidljiv proces, ki 

je odvisen od posameznika in tudi od konteksta. Sheridan vidi slabost modelov tudi v tem, da 

je večina faznih modelov osredotočena le v generične procese razvoja, manj pa v okolje dela, 

disciplino in vsebino.  

 

2.3.2.1. Model profesionalnega razvoja po Frances Fuller 

F. Fullerjeva je med prvimi opredelila fazni model profesionalnega razvoja učiteljev. Model je 

povezan s spreminjanjem učiteljevega razmišljanja o poklicnih dilemah in skrbeh v različnih 

obdobjih učiteljeve kariere (Valenčič Zuljan, 2012). Fullerjev model obsega tri faze:  

1. Faza preživetja (Survivalstage): Učitelj se v tem obdobju prvič sreča z vodenjem 

razreda. To je obdobje poklicnega preživetja, kjer je učitelj usmerjen predvsem vase. 

Učitelj se v večini osredotoča na svojo vlogo in svoj položaj v razredu. Obremenjuje se 

z vprašanji ali je sploh primeren za učitelja in ali je dovolj dobro usposobljen (Valenčič 

Zuljan, 2012).  

2. Faza izkušenosti in usposobljenosti (masterystage): Učitelj se v tem obdobju usmerja v 

proces poučevanja, k nalogam poučevanja in k razredni situaciji. Zanima ga predvsem, 

kako ga sprejemajo učenci, kako ga vidijo kot učitelja in ali sploh dobro vodi razred  ali 

dobro posreduje učno snov. Učitelji v tem obdobju sicer bolj verjamejo vase, v večini 

pa pri svojem delu radi uporabljajo tisto, kar že dobro poznajo. Pred novostmi učitelj v 

tem obdobju velikokrat občuti strah (prav tam).  

3. Faza usmeritve učiteljevega zanimanja – profesionalizem (impactstage): Učitelj je v 

tem obdobju pripravljen na spremembe in zaupa v svoje lastne zmožnosti. Poglobi se v 

spoznavanje učencev na njihovem emocionalnem, kognitivnem in socialnem področju. 

Največ pozornosti namenja razvoju učencev (kako se učijo, kako učitelj vpliva na 

učenje, kaj učitelj prispeva k spreminjanju učencev). Zelo malo pa od učitelja izvemo o 

načinih dela z učenci in rezultatih pouka (prav tam).   

 

Fullerjev trifazni model je kasneje dobil še eno fazo. Fullerjeva je dodala še fazo, ki se nanaša 

na študente med usposabljanjem na fakulteti. V tem obdobju študenti učence doživljajo 

realistično, predstave o učiteljevi vlogi pa so nerealne (prav tam).  
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2.3.2.2. Model profesionalnega razvoja po Hubermanu 

Huberman je model F. Fuller razvejal in dopolnil. Učiteljeva kariera ima tri glavne faze, in sicer 

faza preživetja in odkrivanja, poklicna stabilizacija in utrditev ter poklicno slovo. Glavne faze 

je Huberman nato razvejal v nekaj podfaz, ki jih bomo spoznali v nadaljevanju.  

 

V primerjavi s Fullerjevo ta model opredeljuje več možnih alternativnih opcij razvoja učitelja. 

Pri tem modelu se lahko vsak učitelj razvija na svoj način oz. po svoji poti (Valenčič Zuljan, 

2012). Bistvena razlika, ki loči Hubermanov model od ostalih modelov je v tem, da so prehodi 

v tem modelu ciklični: začetne faze predstavljajo aktivno raziskovanje poklica, sledijo obdobja 

mentorstva in napredovanja, nato pa sledi še trenutek inventure, kar predstavlja začetek poti v 

proces umika iz učiteljskega poklica (Huberman, 1993; v Javornik Krečič, 2008). Učitelj je po 

Hubermanu za svojo kariero odgovoren sam, nadaljnje izobraževanje pa mu je v pomoč pri 

svojem poklicnem razvoju (Javrh, 2008). Petra Javrh (2008) poudari, da je zelo pomembna 

zakonitost, ki jo izriše Hubermanov model: “harmonična” oz. zaželena in “problematična” oz. 

nezaželena pot razvoja učitelja, ki potekata vsaka po svoji strani modela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Hubermanov model učiteljevega poklicnega razvoja (Valenčič Zuljan, 2012, str. 22) 

Prva faza preživetja in odkrivanja: Gre za obdobje, ko učitelj uživa v opravljanju profesionalnih 

nalog, pri tem pa se sooča z realnostjo poklica. Bori se za preživetje in se sprašuje, ali je ustrezen 

za opravljanje poklica učitelja in ali je sploh dovolj profesionalno učinkovit (Valenčič Zuljan, 

2012).  
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Druga faza poklicne stabilizacije in utrditve: Huberman loči dve vrsti stabilizacije, in sicer 

stabilizacijo v karieri in stabilizacijo pri pouku. Stabilizacija v procesu razvoja kariere je 

pomembna z vidika identititete učitelja oz. njegove subjektivne zavezanosti poklicu. 

Stabilizacija pri pouku pa pomeni, da je učitelj pri svojem delu bolj gotov, bolj zaupa vase, je 

bolj fleksibilen in razvija svoje spretnosti pri vodenju pouka (prav tam). Učitelj v tej fazi ni več 

pod nadzorom kot v času pripravništva, pač pa postane enakopraven del tima učiteljev 

(Huberman, 1993; v Javrh, 2008).  

 

Tretjo fazo profesionalnega razvoja Huberman razdeli na dve podfazi. Iz faze poklicne 

stabilizacije se lahko učitelj nadalje razvija v dve smeri:  

a) Faza poklicne aktivnosti, eksperimentiranja: M. Valenčič Zuljan (2012) pravi, da se v 

tej fazi stopnjujejo lastnosti učitelja, ki so značilne tudi v drugi fazi (fleksibilnost, 

avtonomnost, učna izkušenost, entuziazem). Fazo poklicne aktivnosti in 

eksperimentiranja opisujejo trije različni vidiki: 1. Učitelj pri pouku izvaja 

eksperimente, preizkuša različne načine dela in različne pripomočke oz. materiale ter 

pri tem izkazuje svojo odgovornost; 2. Učitelj začne uvajati spremembe. Možna je 

vertikalna mobilnost in napredovanje.; 3. Učitelj se boji, da bi njegovo delo postalo 

rutina, zato išče nove ideje, izzive in se vključuje v širše projekte.  

b) Faza poklicne negotovosti in vnovična ocenitev lastnega dela (samovrednotenje): 

Učitelji lahko v to fazo pridejo na dva različna načina: iz faze stabilizacije ali pa gredo 

iz stabilizacije najprej v fazo poklicne aktivnosti in nato pridejo v fazo negotovosti. V 

tem obdobju so učitelji nezadovoljni, zato razmišljajo o opustitvi ali zamenjavi poklica. 

Huberman to fazo povezuje s krizo srednjih profesionalnih let.  

 

Četrta faza zajema zreli del učiteljeve kariere in je značilna za učitelje, ki imajo med 19 in 30 

let delovne dobe. Tudi četrto fazo Huberman deli na dve podfazi, in sicer:  

a) Faza jasnosti, vedrine in distance: Tudi ta faza lahko v razvoju učitelja izhaja na dva 

načina: iz faze poklicne aktivnosti in eksperimentiranja ali pa se pojavi po fazi poklicne 

negotovosti in samovrednotenja. Za učitelje, ki so v tej fazi razvoja, je značilno upadanje 

energije in entuziazma. Učitelji so sicer bolj sproščeni, bolj strpni in imajo večjo 

toleranco v zaupanju in sprejemanju sebe in drugih. Zaradi teh lastnosti so učinkovitejši 

pri svojem poučevanju. Huberman (v Valenčič Zuljan, 2012, str. 25) meni, da si učitelji 

v tej fazi postavljajo dosegljivejše cilje in zato so bolj poklicno zadovoljni. V svoj 

profesionalni razvoj ne vlagajo več toliko, kot so v prejšnjih fazah.  
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b) Faza konservatizma: Fessler to fazo imenuje tudi stabilnost in stagniranje. Po njegovem 

mnenju je značilno pomanjkanje entuziazma in zmanjšanje profesionalnih ambicij 

(Kremer Hayon, 1991, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 27). Učitelji v tej fazi so bolj 

previdni, imajo odpor do sprememb in so skeptični do šolskih reform (Valenčič Zuljan, 

2012).  

 

Zadnja, peta faza profesionalnega razvoja učitelja po Hubermanu zajema učitelje v pozni 

karieri med 55. in 64. letom, ki imajo med 30 in 40 let delovnih izkušenj. Po Hubermanu sta 

možna dva načina poklicnega slovesa. Učiteljevo poklicno slovo je lahko zagrenjeno ali pa se 

učitelj poslovi umirjeno.  

 

2.3.2.3. Model profesionalnega razvoja po Berlinerju 

Berliner (1992, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 29) učiteljev profesionalni razvoj pojmuje glede 

na kognicije, ki usmerjajo njegovo odločanje in ravnanje v razredu. Berliner učiteljev 

profesionalni razvoj opredeljuje v petih korakih:  

 

1. Učitelj novinec: Ta faza traja od enega do dveh let učiteljevega profesionalnega delovanja. 

Novinec je nefleksibilen, osredotoči se na pridobivanje določenih spretnosti poučevanja, vendar 

zunaj širšega konteksta. Valenčič Zuljan (2012) navede primere teh spretnosti: »Učitelj vedno 

pohvali pravilen odgovor. Ko učitelj postavi vprašanje višjega nivoja, naj počaka vsaj tri 

sekunde. Učenca nikoli ne kritiziraj. Ipd.« 

 

2. Učitelj začetnik: Učitelj spozna, da mora pri svojem odločanju in ravnanju poznati kontekst 

(npr. lastnosti učenca, učne razmere) in da pravila niso vedno najpomembnejša. Učitelj v tej 

fazi še ni sposoben ločite bistvenega od manj bistvenega. Nima še razvitega občutka za 

odgovornost za svoja ravnanja, saj ne ravna premišljeno in ne analizira razmer. To fazo 

dosežejo učitelji po dveh ali treh letih poučevanja (Valenčič Zuljan, 2012). 

 

3. Usposobljen učitelj: Učiteljeva ravnanja v tej fazi (3 - 4 leta profesionalnega delovanja) so 

zavestna, premišljena in usmerjena k jasnim ciljem. Na podlagi svojih lastnih izkušenj razlikuje 

bistveno od manj bistvenega. Ima vedno bolj razvit občutek za odgovornost pri svojih 

ravnanjih. Svoje uspehe in padce doživlja čustveno in bolj intenzivno kot v prejšnjih dveh fazah 

(prav tam).  
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4. Uspešen učitelj: Učitelj lahko doseže to fazo po približno petih letih poučevanja. Pri svojem 

delu učitelja vodijo njegove intuicije in znanje. Še vedno je učitelj zelo premišljen, previden in 

pri odločanju je analitičen. Intuitivno in celostno analizira razmere pri pouku brez zavestnega 

napora (prav tam).  

 

5. Učitelj ekspert: Te faze ne dosežejo vsi učitelji. Učitelj ekspert je sposoben oblikovati 

optimalne učne razmere in spodbuja učence k najboljšim učnim rezultatom. Učitelj v razredu 

ravna in poučuje tekoče, avtomatično, brez napora. Tudi učitelji, ki dosežejo najvišjo fazo, ne 

delujejo v vsaki situaciji in na vseh področjih profesionalnega dela na stopnji eksperta (prav 

tam).  

 

2.3.2.4. Model profesionalnega razvoja po Dreyfusu, Sheckleyju in Allenu 

Številni avtorji so, tako kot zgoraj omenjeni Berliner, preučevali razlike med učitelji začetniki 

in učitelji eksperti ter ugotovili, da se med seboj razlikujejo v pristopih in načinih reševanja 

problemov. V nadaljevanju predstavljeni modeli so med seboj sorodni, saj predstavljajo 

učiteljev profesionalni razvoj po posameznih fazah od začetnika do eksperta.  

 

Dreyfus (Elliott, 1991, v Valenčič Zuljan, 1999, 2012) poudarja pomen situacijskega 

razumevanja. Učiteljev profesionalni razvoj vključuje učenje novih vidikov in pristopov ter 

razvijanje in izboljševanje starih. Po Dreyfusu so za situacijsko razumevanje potrebne naslednje 

sposobnosti: prepoznavanje pomembnih sestavin situacije, selektivno zaznavanje situacije, 

ocena situacije in odločitev za akcijo (Valenčič Zuljan, 2012).  

 

Sheckley in Allen pri opredeljevanju profesionalega razvoja izhajata iz izkustvenega učenja, ki 

je po Walterju in Marksu (1981, v Marentič Požarnik, 1987) opredeljen kot »zaporedje 

dogodkov z bolj ali manj točno opredeljenimi učnimi cilji, ki terja aktivno sodelovanje 

udeležencev na eni ali več točkah tega zaporedja. Osrednja ideja tega učenja je, da se najbolj 

naučimo stvari, če jih sami delamo, če smo dejansko aktivni.« Sheckley in Allen učenje 

razumeta kot aktiven proces sprejemanja in preoblikovanja spoznanj, ki zajema refleksijo in 

vrednotenje učiteljevih novih spoznanj ter njihovo praktično preizkušanje.  
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RAVEN 

USPOSOBLJENOSTI 
POTI RAZVOJA 

USMERJENOST 

RAZVOJA 
PROCES UČENJA 

1. UČITELJ NOVINEC 

Pri ravnanju in 

odločanju togo upošteva 

pravila. Ni še občutljiv 

za kontekst dogajanja. 

Razumevanje osnovnih 

pravil in postopkov. 

90 % sprejemanja 

10  % preoblikovanja 

2. UČITELJ 

ZAČETNIK 

Od pravil k situaciji. Pri 

odločanju in ravnanju že 

upošteva situacijo 

(kontekst dogajanja). 

Usmerjenost v kontekst. 

Razvijanje celostnega 

ravnanja. 

70 % sprejemanja 

30  % preoblikovanja 

3. USPOSOBLJEN 

UČITELJ (PRAKTIK) 

Od situacije k načrtu. Pri 

odločanju in ravnanju ga 

vodi splošni načrt. 

Razvijanje splošnih 

principov 

(posploševanje). 

50 % sprejemanja 

50 % preoblikovanja 

4. USPEŠEN UČITELJ 

(STROKOVNJAK) 

Od načrta k intuiciji. Pri 

odločanju in ravnanju ga 

usmerja intuicija. 

Povezovanje izkušenj v 

enovit scenarij. 

30 % sprejemanja 

70 % preoblikovanja 

5. EKSPERT 
Akcija in situacija 

pomenita enako. 

Oblikovanje predelane in 

požlahtnene intuicije. 

10 % sprejemanja 

90 % preoblikovanja 

Tabela 2: Model profesionalnega razvoja po Sheckley in Allen (1991, v Valenčič Zuljan, 2012, str. 38) 

 

V modelih profesionalnega razvoja od začetnika do eksperta lahko vidimo, da učitelj 

postopoma napreduje v svojem profesionalnem razvoju. Prvo leto učiteljevega delovanja je 

izredno pomembno obdobje v profesionalnem razvoju učitelja in močno vpliva na njegovo 

nadaljnjo pot oz. celotno poklicno kariero (Valenčič Zuljan, Vogrinc, Bizjak, Krištof in Kalin, 

2007). Napredovanje v naslednjo, višjo fazo ni avtomatično, saj model ni linearen, pač pa 

kompleksen. To pomeni, da je vsaka višja faza zahtevnejša od prejšnje. Za prehod v naslednjo 

fazo razvoja je zelo pomemben proces preoblikovanja oz. transformacije. Delež učenja s 

preoblikovanjem se z vsako višjo fazo sorazmerno poviša (Valenčič Zuljan, 2012, str. 38). Pri 

učenju eksperta naj bi bilo 10 % sprejemanja in 90 % preoblikovanja. 

 

2.3.2.5. Fazni S-model po Javrhovi 

V Sloveniji je na vzorcu osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev Hubermanov model 

profesionalnega razvoja preizkusila Petra Javrh. Zanimalo jo je, v katerih posebnostih se faze 

kariere slovenskih učiteljev razlikujejo od faz po Hubermanu. Oblikovala je modificiran 

slovenski S-model. 
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Slika 5: S-model, ki upošteva slovenske posebnosti razvoja kariere učiteljev (Javrh, 2008, str. 27) 

S-model predstavlja tri tipične učitelje, in sicer kritičnega entuziasta (ohranja mladostno 

aktivnost, je družbeno kritičen in se povezuje širše v okolje), zrelega sproščenega učitelja 

(osredotočen na delo v razredu) in nemočnega zagrenjenega učitelja (želi čim prej opustiti 

poklic učitelja). Tu lahko vidimo razliko v primerjavi s Hubermanovim modelom. Hubermanov 

model ločuje t. i. zaželeno in nezaželeno stran učiteljevega profesionalnega razvoja, S-model 

pa poleg teh dveh strani pokaže še t. i. nevtralno oz. običajno pot učiteljevega razvoja (Javrh, 

2008).  

 

Prva faza preživetje in odkrivanje pomeni vstop v kariero učitelja. Na začetku kariere se 

slovenski učitelji sprašujejo, zakaj so se odločili za ta poklic in zakaj so vanj sploh vstopili. P. 

Javrh (2008) piše o tem, da učitelji opozarjajo, da so prve izkušnje ob vstopu lahko zelo 

pomembne in lahko vplivajo na učiteljevo delo še v zreli karieri. V prvi fazi S-modela se učitelji 

tudi prepričajo, ali je poučevanje pravi poklic zanje. Nekaterim je na začetku neprijetno, veliko 

jih navaja strah in negotovost, posledično pa to vpliva tudi na njihovo samopodobo. P. Javrh 

(2008, str. 30) navaja dejavnike, ki zavirajo hiter in kakovosten prehod iz prve v drugo fazo: 

prevelike obremenitve zaradi sovpadanja kariere, osebnega razvoja in družine, vstop v poklic 
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brez ustreznega uvajanja s strani ravnatelja (ali mentorja) in vstop tistih učiteljev, ki so imeli 

prehodno delovne izkušnje izven poučevanja.  

 

Druga faza se v S-modelu Petre Javrh imenuje stabilizacija v poklicu. Učitelji to fazo doživljajo 

v dveh različnih situacijah: formalno se zaposlijo, saj bodo v tem poklicu dalj časa gradili 

kariero, na drugi strani pa so tudi učitelji, ki  razmišljajo o alternativah izven šole in po tihem 

hrepenijo po drugih kariernih poteh. Nekateri učitelji pa se v tej fazi že počutijo samozavestni 

in suvereni, nekateri pa celo že uveljavljajo svoje zahteve. V tej fazi učitelji intenzivno razvijajo 

svoje poklicne kompetence. Pri izvedeni raziskavi so ugotovili, da slovenski učitelji v tej fazi 

pogostokrat menjajo šole in se pogostokrat (predvsem kot začetniki) počutijo nelagodno, ker so 

se zaposlili na šolah, kjer učijo njihovi nekdanji učitelji (Javrh, 2008).  

 

Tretjo fazo (obdobje srednje kariere) Petra Javrh razdeli na:  

a) Faza živahne aktivnost in eksperimentiranja: Za to fazo je pri S-modelu zelo pomemben 

aktivizem. Učitelji so vključeni v številne dejavnosti, eksperimentirajo. Še vedno se 

veliko ukvarjajo z nadaljevanjem študija. Nekateri učitelji si pridobijo svoje mesto na 

šoli, postavijo svoja pravila in zahteve ter postavijo meje učencem in njihovim staršem 

(in so zato varni pred fazo negotovosti). Spet drugi učitelji pa postajajo vse bolj negotovi 

glede svojih ravnanj, lahko doživijo poklicni zlom, neprijeten odpor do učencev in 

svojega dela ter lahko zato preidejo v fazo revizije in dvoma (prav tam).  

b) Faza negotovosti ali revizije: Učitelji v to fazo vstopijo, ko začutijo negativne občutke 

in stališča. Učitelji postajajo vedno bolj nezadovoljni. Za to obdobje so značilni opisi 

izgorevanja. Zaradi problemov v razredu morajo učitelji narediti revizijo svojega dela 

in svojih načel. Učitelji začnejo dvomiti vase in v sistem. Pogosto jih je strah, kar pa 

skušajo pred drugimi prikriti (prav tam).  

 

Četrta faza je faza zrele kariere, ki jo Petra Javrh razdeli v tri podfaze:  

a) Faza sproščenosti: To je t. i. nevtralna faza v učiteljevem razvoju po S-modelu. Kljub 

letom delovnih izkušenj učitelja še vedno poročajo o t. i. živahni aktivnosti v poklicu; 

vključeni so v številne dejavnosti in imajo veliko predlogov za spremembe. Učitelji so 

bolj sproščeni pri uporabi metod, pristopov, gradiv in tehnik. Posebnost S-modela v tej 

fazi je t. i. intenziven stik z učenci. Po mnenju avtorice so v tej fazi najbolj zadovoljni 

učitelji, ki napredujejo v notranje kroge odločanja; imajo močan vpliv na kolektiv in 
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organizacijsko klimo. Napredovanje za učitelje pomeni nov izziv oz. poživitev njihove 

kariere (prav tam).  

b) Faza kritične odgovornosti: Vstop v to fazo določata dve značilnosti: angažiranost in 

pozitivna kritičnost. Učitelji so suvereni, izkušeni, opažajo pomanjkljivosti in napake, 

ki jih spodbudijo k samostojnemu razmišljanju in odgovornosti. Učitelji obvladajo svojo 

stroko in imajo dovolj delovnih izkušenj, zato začnejo posegati v globlje nivoje pouka. 

S svojimi spoznanji in izkustvi takšni učitelji želijo bogatiti druge (želijo postati 

mentorji). V večini primerov sodijo med kakovostnejše učitelje na šolah. Uspe jim tudi 

predor v notranje kroge odločanja.  

c) Faza nemoči: Gre za obdobje, ko se učitelj počuti razočaran, ranjen, zgaran in izgorel. 

Učitelji doživijo t. i. osebno krizo. Učitelji vsako leto bolj doživljajo  občutek nemoči 

in občutek nesposobnosti. Vzroki so različni: slabi odnosi s sodelavci, vodstvom ali 

učenci ipd. Učitelji v tej fazi se družijo predvsem s tistimi, ki jih podpirajo, od drugih 

se umikajo. Učitelji imajo načrte, kako bodo zamenjali poklic.  

 

Peta faza je postopno izpreganje. Učitelji v tem obdobju opuščajo in ne prevzemajo večjih 

obveznosti, obremenitev in odgovornosti. Učitelji se sicer še vključujejo v življenje šole, vendar 

pa se postopoma pomikajo v ozadje. Avtorica deli to fazo na dve večji skupini: sproščeno 

izpreganje in zagrenjeno izpreganje. Obe skupini učiteljev omenjata težave z glasilkami in 

splošno utrujenost. Zagrenjeni učitelji pa po mnenju avtorice opisujejo tudi druge težave, kot 

npr. splošna kondicija (fizična in psihična). Pomembna posebnost S-modela je odnos, ki ga zrel 

učitelj vzpostavi z njegovim naslednikom. Učitelj je zadovoljen, če ve, da bo vplival na mladega 

učitelja s svojo vzgojo in avtoriteto. Omenimo lahko še posebnost, ki odgovarja na vprašanje 

“Kakšen je nadaljnji razvoj kariere?”. Posebnost S-modela so sproščeni učitelji, ki imajo po 

upokojitvi še vedno karierne ambicije in začnejo na novo, npr. razvijajo svojo politično kariero 

(prav tam).  

 

2.3.3 DEJAVNIKI PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

Profesionalni razvoj učitelja je proces, ki traja skozi službeno pot učitelja in še naprej. Postati 

in ostati dober učitelj ni lahka naloga (Obran in Ivanuš Grmek, 2010). NAEYC (1993, v 

Valenčič Zuljan in BlanušaTrošelj, 2004, str. 50) piše o tem, da je profesionalni razvoj učiteljev 

učinkovit takrat, kadar:  

- je to trajen proces;  
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- temelji na ustreznih teoretičnih podlagah ter je strukturiran kot celosten in sistematičen 

program;  

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

kontekst njegove vloge;  

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

- imajo izvajalci različnih ponujenih izobraževalnih programov ustrezno znanje in 

izkušnje;  

- se pri izobraževanju uporablja aktiven in interaktiven pristop, ki udeležence spodbuja, 

da se učijo tudi drug od drugega;  

- pripomore k samospoštovanju posameznika, njegovi poklicni usposobljenosti in 

gotovosti;  

- ponuja možnosti za uporabo pridobljenega znanja, spodbuja profesionalno refleksijo ter 

posameznikom omogoča opazovanje profesionalnega ravnanja in prejemanje povratnih 

informacij;  

- je posameznik vključen v načrtovanje in projektiranje osebnega profesionalnega 

razvojnega programa.  

 

Whitty (2000, v Erčulj, 2011) navede, da »profesionalni razvoj ni nekaj, za kar sta odgovorna 

ravnatelj in država, pač pa gre za profesionalno odgovornost posameznika, ki je dolžan 

nenehno izboljševati svoje delo in tako zagotavljati, da učenci dobijo najboljše možne storitve. 

Poleg tega pa mu znanje, ki ga pridobiva in razvija v vseh obdobjih svoje poklicne poti, 

omogoča, da lahko sprejema najboljše odločitve v pogojih neizbežne, stalne negotovosti.« Tudi 

M. Valenčič Zuljan (2012, str. 70) piše o tem, da se je pomembno zavedati, da ni 

profesionalnega razvoja brez posameznikovega aktivnega delovanja, da je v tem proces 

pomembna refleksija, da pomeni profesionalni razvoj prepletenost posameznikovih spretnosti 

in pojmovanj, da gre za vseživljenjski proces učenja ter da sta profesionalni razvoj posameznika 

in institucije med seboj tesno povezana.  

 

Muršak idr. (2011) pravijo, da šolska klima in kultura s svojim vplivom na posameznika 

določata (omogočata ali celo omejujeta) tudi možnost za posameznikov profesionalni razvoj. 

Učitelj mora imeti priložnost in podporo pri spreminjanju svojega dela, postavlja si vprašanja, 

zakaj bi spreminjal svoje delo, s kom bi sodeloval in kako bi spremembe ovrednotil. Ažman 
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(2004, v Javornik Krečič, 2008) opozarja, da lahko učitelj to naredi samo v šoli, kjer si takšna 

vprašanja najprej zastavlja vodstvo, ostali učitelji in nato tudi drugi (starši, učenci, svetovalna 

služba). V šolah morajo oblikovati in ohranjati spodbudno kulturo šole, ki bo v prvi vrsti 

podpirala posameznikov napredek, spreminjanje, osebnostno, strokovno in profesionalno rast.  

 

Po mnenju M. Valenčič Zuljan (2012) je poznavanje dejavnikov profesionalnega razvoja in 

zavedanje o tem, kaj ta razvoj ovira ali ga spodbuja, temelj za to, da se učitelji lahko 

profesionalno razvijajo in tudi vplivajo na profesionalni razvoj drugih. Na profesionalni razvoj 

učitelja vplivajo različni dejavniki, kot so posameznikove izkušnje, zmožnosti, osebnost, 

kakovost dodiplomskega študija, pedagoške prakse, pripravništvo, mentorstvo in šolska klima 

(Bullough, 1997, Calderhead in Shorrock, 1997, v Valenčič Zuljan in Vogrinc J., 2005). Kalin 

(2004) navede, da je za učiteljev profesionalni in hkrati tudi osebni razvoj zelo pomembno 

prepletanje izkušenj s teorijo in proces učiteljevega nenehnega učenja. M. Javornik Krečič 

(2008, str. 31) razdeli dejavnike, ki vplivajo na učiteljev profesionalni razvoj na:  

1. notranje dejavnike: učiteljeva prepričanja, pojmovanja, subjektivne teorije in 

2. zunanje dejavnike: oblike formalnega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev, 

uvajanje novosti, spremembe v šolskem sistemu, neformalni vplivi (klima na šoli, vplivi 

staršev, odločitev za poklic). 

 

Loucks–Horsley idr. (1987, v Valenčič Zuljan, 2001) navajajo dejavnike, ki povezujejo 

individualne in institucionalne značilnosti: sodelovanje in kolegialnost, odprtost in 

pripravljenost za eksperimentiranje, iniciativnost in sprejemanje tveganja, aktivna vključenost 

članov pri odločanju in oblikovanju ciljev ter evalvaciji, profesionalno učenje, načrtovan čas za 

razvoj, vodstvo podpira in spodbuja, uporaba ustreznih nagrad, upoštevanje andragoških načel 

učenja, razvijanja in spreminjanja odraslih, usklajenost med osebnimi in institucionalnimi cilji, 

osredotočenost profesionalnega razvoja znotraj šole, upoštevajoč filozofijo šole in lastnosti 

okolja. 

Pomemben je način izobraževanja učiteljev in pridobivanja potrebnih kompetenc. V literaturi 

se pojavljajo različni modeli izobraževanja bodočih učiteljev, ki različno opredeljujejo odnos 

med teorijo in prakso. Nekateri modeli so tesno povezani s paradigmami pedagoškega 

raziskovanja. Po mnenju avtorja Elliotta (1991, v Javornik Krečič, 2008) prav rezultati 

pedagoškega raziskovanja ponazarjajo smernice za izobraževanje učiteljev. Avtorica B. 

Marentič Požarnik (1987) izpostavlja, da so se v praksi enostransko usmerjeni modeli (ali v 

znanje, ali v praktično ravnanje, ali v osebnostno-čustveni razvoj) pokazali kot neuspešni. Po 
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njenem mnenju bi morali različne modele med seboj smiselno povezovati ter v njih iskati 

skupne značilnosti. V nadaljevanju poglejmo posamezne modele izobraževanja učiteljev.  

 

MODELI IZOBRAŽEVANJA BODOČIH UČITELJEV 

MOJSTRSKI MODEL 
MODEL UPORABNIH 

ZNANOSTI 
REFLEKTIVNI MODEL 

Bodoči učitelj se uči od mojstra, 

ki ga opazuje in posnema. 

Na strokovnost se gleda kot na 

obrt, ki se je najbolj učinkovito 

priučimo z nekakšnim 

vajeništvom in nakopičenimi 

izkušnjami. 

Tradicionalen in še vedno 

prevladujoč model usposabljanja 

učiteljev. 

Svojo moč črpa iz izsledkov 

empirične znanosti. 

Izvedenci te izsledke vedenja 

posredujejo udeležencem, ki 

morajo poiskati načine, na katere 

bodo tako pridobljeno znanje 

uporabili v praksi. 

Udeleženec poučuje ali opazuje 

pouk, prikliče si pretekle 

izkušnje. 

Sam ali v pogovoru z drugimi o 

delu razmišlja. 

Iz tega izlušči teorije poučevanja 

in jih spet preizkusi v praksi. 

Tabela 3: Modeli izobraževanja učiteljev (Ivajnšič in Ivanuš Grmek, 2009a, str. 107) 

1. Predtehnokratski model ali model mojstrskega usposabljanja: 

Model se je uporabljal v času učiteljišč. V središče tega modela je bil postavljen izkušen učitelj, 

zgled zbrane modrosti, študentje pa so bili sprejemniki nakopičenega znanja o pouku (Zeicher, 

1986, v Javornik Krečič, 2008, str. 34). Elliott (1991, prav tam) pravi, da je glavni cilj oblikovati 

na zunaj vidne načine obnašanja, ne pa spodbujanje učiteljevega razmišljanja. Izobraževanje po 

tem modelu poteka večinoma preko praktičnega usposabljanja (hospitacije, nastopi, strjena 

praksa). 

2. Tehnokratski model ali model uporabne znanosti: 

Po tem modelu poteka izobraževanje učiteljev v Sloveniji, na pedagoških in filozofski fakulteti, 

zadnjih štirideset let. Poučevanje je omejeno na praktično uporabo znanja, ki izvira iz 

raziskovalnega dela. Pomembno pri tem modelu je to, da študent pridobi teoretično znanje iz 

stroke, ki jo bo kasneje poučeval, pedagoško-psihološko znanje o značilnostih otrok, metodah 

in ocenjevanju ter bo to znanje kasneje znal uporabiti v praksi.  

3. Posttehnokratski model ali reflektivni model:  

Ta model poudarja vlogo učitelja kot raziskovalca (pogosto govorimo tudi o akcijskem 

raziskovanju in samoocenjevanju). Osnovni princip tega modela je princip situacijskega 

razumevanja, praksa temelji na interpretaciji situacij. B. Marentič Požarnik (1993, v Javornik 

Krečič, 2008) navaja temeljna izhodišča tega modela:  
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 uspešen praktik mora razviti sposobnost situacijskega razumevanja;  

 v profesionalni praksi je vse bolj potrebna praktična modrost;  

 profesionalne sodbe so etične, konfliktne in reševanja se ni moč naučiti vnaprej iz 

teorije;  

 sestavni del profesionalnega znanja so v spominu ohranjeni primeri, ki jih je mogoče 

črpati iz lastnih izkušenj ali izkušenj dobrih praktikov;  

 večina pedagoških problemov je nestrukturiranih.  

 

Pomembno vlogo ima ustrezno organizirano praktično usposabljanje. Učitelji se morajo 

zavedati svoje ključne vloge pri podpiranju nadaljnjega razvoja in učenja otroka. Ravno zato je 

učinkovito, da učitelji sodelujejo s starši, z drugimi učitelji in z drugimi strokovnimi delavci 

znotraj in zunaj šole. Cvetek (2005) piše o tem, da se znanja, ki jih bodoči učitelji pridobijo v 

obdobju dodiplomskega študija, razlikujejo od znanj, ki jih učitelji kasneje pridobijo pri svojem 

poučevanju.  

 

Anderson (1991, v Javornik Krečič, 2008, str. 40) opozarja, da je strokovno izpopolnjevanje 

učiteljev učinkovito le, ko:  

- izhaja in zadovoljuje potrebe, ki so jih identificirali učitelji sami;  

- je povezano s tistim, kar učitelji že vedo in kar v resnici tudi naredijo;  

- vključuje različne dejavnosti in omogoči relevantne izkušnje;  

- omogoči aktivno vključevanje učiteljev samih (igranje vlog, simulacije) in ne zgolj 

poslušanja strokovnjakov o tem, kaj in kako bi učitelji morali delati;  

- opogumlja učitelje, da uporabljajo to, kar se “učijo” v svojih razredih;  

- spodbuja proces: poskusi – ovrednoti – spremeni – še poskušaj.  

 

Rezultati Mednarodne raziskave poučevanja in učenja TALIS v Sloveniji kažejo, da se 

slovenski strokovni delavci v povprečju udeležujejo 8,6 dni izobraževanja na leto. V večini 

primerih gre za krajša izobraževanja, ki trajajo 1 ali 2 dni. Rezultati raziskave so pokazali, da 

so učitelji oz. strokovni delavci v grobem zadovoljni s sistemom nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja na njihovih šolah, nekoliko manj pa so zadovoljni s ponujenimi vsebinami 

izobraževanja. Po mnenju učiteljev ta izobraževanja pozitivno vplivajo na njihovo znanje in 

prakso v razredu. Raziskave so pokazale, da si učitelji največ dodatnega znanja želijo na 
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področju reševanja vzgojne problematike, področju otrok s posebnimi potrebami, o 

komunikacijskih spretnostih in znanju iz IKT (Sardoč, M., Klepac, L., Rožman, M., Vršnik 

Perše, T. in Brečko, B., 2009).  

 

V večini držav Evropske unije in tudi v Sloveniji je stalno strokovno izpopolnjevanje 

razumljeno kot učiteljeva profesionalna dolžnost. A. Ivajnšič in M. Ivanuš Grmek (2009a) 

pišeta o tem, da je stalno strokovno izpopolnjevanje načrten proces, saj moramo pri njem 

upoštevati okoliščine, potrebe, cilje, sredstva in učinke. C. Razdeško Pučko (2000, prav tam) 

meni, da je v Sloveniji sistem stalnega strokovnega izpopolnjevanja zelo dobro razvit in 

organiziran. B. Kosevski Puljić (2010) meni, da bi šole morale sestaviti natančni načrt stalnega 

usposabljanja svojih učiteljev glede na osebne, institucionalne in trenutne potrebe. Da bi dosegli 

ustrezno razširjanje novega znanja v zvezi s poučevanjem in učenjem ter ostalimi vsebinami 

izobraževanja na šolah, bi morali učitelji, ki bi se udeležili izobraževanj, svoje “novo” znanje 

posredovati tudi ostalim zaposlenim na šoli. Stalno izobraževanje bi moralo postati del razvoja 

šole in delovna obveznost vsakega učitelja (prav tam).  
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3. EMPIRIČNI DEL 

3.1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Zaradi napredka v znanosti in načina življenja v današnji družbi se že dolgo pojavlja potreba 

po neprestanem učenju, izobraževanju in razvoju vseh zaposlenih, kar je še posebej aktualno za 

učitelje. Obran in Ivanuš Grmek (2010, str. 21) poudarjata, da pozitivna klima učiteljevega 

delovnega okolja pripomore k hitrejšemu in bolj učinkovitejšemu profesionalnemu razvoju 

učitelja in– obratno, negativna klima lahko velikokrat prispeva k nazadovanju učitelja. Zanima 

nas, kako učitelji pojmujejo učečo se šolo, profesionalni razvoj učitelja in povezavo med njima.  

 

3.2. CILJI RAZISKAVE 

Pri raziskavi smo želeli ugotoviti:  

- kakšne so izkušnje učiteljev razrednega pouka z medsebojnim sodelovanjem znotraj 

kolektiva in v kolikšni meri so učitelji medsebojnemu sodelovanju naklonjeni;   

- kako učitelji razrednega pouka pojmujejo učečo se šolo in kako ocenjujejo šolo, v 

kateri poučujejo, z vidika postavk učeče se organizacije;  

- kako učitelji pojmujejo profesionalni razvoj pedagoških delavcev, kateri dejavniki 

vplivajo na njihov profesionalni razvoj ter kako se sami profesionalno razvijajo; 

- v kolikšni meri po mnenju učiteljev, vključenih v raziskavo, značilnosti učeče se 

šole vplivajo na njihov profesionalni razvoj in obratno, v kolikšni meri lahko 

posamezniki vplivajo na oblikovanje učeče se šole.  

 

3.3. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V magistrskem delu je uporabljena deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja. 

Raziskovalni pristop je kvalitativna empirična raziskava.  
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3.4. VZOREC 

Vzorec sodelujočih učiteljev v empirični raziskavi je neslučajnostni in namenski. V raziskavo 

je vključenih 12 učiteljev in učiteljic razrednega pouka, ki poučujejo na treh osnovnih šolah v 

občini Kočevje v šolskem letu 2016/2017. 

 

INTERVJU 

ŠTEVILO LET 

DELOVNE DOBE V 

ŠOLI 

NAZIV 

RAZRED, V 

KATEREM 

POUČUJETE 

A 3 brez naziva 1.  

B 38 svetovalec 3. 

C 20 mentor 4. 

Č 17 svetovalec 3. 

D 25 svetovalec 1., 2., 3., 4.  

E 1 brez naziva 1.  

F 1 brez naziva 2. 

G 16 mentor 5. 

H 34 svetovalec 2. 

I 35 svetovalec 3. 

J 2 brez naziva 5. 

K 5 brez naziva 1. 

Tabela 4: Podatki o učiteljih, ki so sodelovali v intervjujih 

Učitelji so razdeljeni v 6 skupin glede na leta poučevanja (0–2 let, 3–5 let, 6–10 let, 11–20 let, 

21–30 let, 30–40 let) in v 4 skupine glede na naziv (brez naziva, mentor, svetovalec, svetnik). 

Nihče od učiteljev nima naziva svetnik, prevladujejo pa učitelji, ki so brez naziva (41,7 %) ali 

imajo naziv svetovalec (41,7 %).     
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ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE 

 FREKVENCA ODSTOTKI (%) 

0–2 let 3 25,0 

3–5 let 1 8,3  

6–10 let 1 8,3 

11–20 let 3 25,0 

21–30 let 1 8,3 

30–40 let 3 25,0 

SKUPAJ  12 100,0 

Tabela 5: Prikaz strukture učiteljev glede na število let delovne dobe 

 

NAZIV UČITELJEV 

 FREKVENCA ODSTOTKI (%) 

Brez naziva 5 41,7 

Mentor  2 16,7 

Svetovalec 5 41,7 

Svetnik  0 0 

SKUPAJ  12  

Tabela 6: Prikaz strukture učiteljev glede na naziv 

 

3.5. OPIS INSTRUMENTA 

V raziskavi smo podatke zbirali preko vnaprej pripravljenih nestandardiziranih 

polstrukturiranih intervjujev za učitelje. Vprašanja so odprtega tipa. Vse odgovore smo snemali 

in jih nato prepisali. Intervjuje smo po predhodnem dogovoru opravljali individualno.  

 

3.6. ZBIRANJE PODATKOV 

Intervjuji smo po predhodnem dogovoru posneli. Intervjuje smo izvajali v maju 2017 na šolah, 

kjer sodelujoči učitelji in učiteljice poučujejo. Intervjuji so trajali od petnajst do trideset minut.  
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3.7. OBDELAVA PODATKOV 

Zbrane podatke smo po končanih intervjujih pretipkali. Transkripte smo podrobno pregledali 

in proučili ter podatke kodirali, analizirali in oblikovali ugotovitve. 

 

ANALIZA INTERVJUJEV: 

Intervju z učiteljem3 A (3):  

BESEDILO POJMI KODE 

Razred, v katerem poučujete: 1. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 3. leta 

Vaša dosežena izobrazba: univerzitetna 

Naziv: nimam naziva 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice? Zakaj ste 

izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Ker mi je všeč delo z ljudmi, posebno z otroki. Menim, da je 

poklic učitelja zelo pomemben pri izgradnji osebnosti otrok in 

mladostnikov. 

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Delo z ljudmi, otroki. 

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Temeljna naloga je predaja vrednot in znanja. 

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Sebe vidim predvsem kot zgled. Menim, da se učenci vrednot 

naučijo predvsem z zgledom, zato pazim, da se zavedam svojih 

reakcij, tudi kadar niso načrtovane. Znanje poizkušam 

posredovati na različne načine. Pri predajanju znanja se 

trudim biti kreativna, učencem želim približati smisel snovi, 

želim da se zavedajo, koliko že znajo in kaj še morajo znati. 

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI  

 

Predajanje vrednot in 

znanja. 

 

 

Zgled, zavedanje 

reakcij,  kreativnost. 

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

5. Menim, da je moj poklic poslanstvo.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

 

Zelo zadovoljen,  

poklic učitelja= 

poslanstvo. 

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni ? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Varnost, spoštovanje. 

                                                 
3 Pri obdelavi podatkov bomo zaradi anonimnosti sodelujočih učiteljic in učiteljev uporabljali enoten izraz za 

moški in ženski spol: učitelj.  
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nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

5. V naši organizaciji se počutim del kolektiva, čutim varnost 

in spoštovanje s strani sodelavcev in tudi vodstva. 

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

V kolektivu dobro sodelujemo.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.   

Največ sodelujemo v aktivih, med učitelji v kabinetih, s 

centralno šolo, ravnateljem, svetovalnimi delavci, preko 

projektov, na konferencah idr.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Vsi se trudimo sodelovati, je pa zaradi natrpanih urnikov in 

samega tempa v šolstvu to včasih težko izvedljivo. Ni veliko 

časa za predajo informacij, skupno načrtovanje … 

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Utemeljite svoj odgovor. 

4. Običajno je premalo časa za celotno skupno načrtovanje.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Aktivi, konference, 

projekti.  

 

 

 

 

 

Slabosti: natrpani 

urniki, pomanjkanje 

časa. 

 

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Učeča šola zame pomeni, da se na vseh področjih razvijamo in 

prilagajamo potrebam prihajajočih generacij. 

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Razvijanje na vseh 

področjih, prilagajanje 

potreb v prihodnosti. 

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj4 učitelja. 

Profesionalni razvoj učitelja razumem kot nikoli končano pot 

iskanja novih metod in strategij, ki pri učencu spodbudijo 

občutek soodgovornosti pri procesu učenja. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

 

Iskanje novih metod, 

strategij, spodbuda, 

soodgovornost. 

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Iščem rešitve, ideje, nova znanja, samoiniciativno, ob pomoči 

sodelavcev in v sklopu šolskih izobraževanj. 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Samoiniciativnost, 

izobraževanja. 

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

A. Za ta odgovor sem se odločila, ker se kot učiteljica, ki je šele 

na začetku svoje poklicne poti, zelo zavedam pomembnosti 

svojega profesionalnega razvoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 V nadaljevanju naloge bomo pojem profesionalni razvoj označevali s kratico PR.  
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Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

V pomoč so mi sodelavke, vodstvo in lastna želja po razvoju. 

Oviro mi največkrat povzroča čas.  

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI PR 

Spodbude: sodelavci, 

vodstvo, lastna želja.  

Ovira: pomanjkanje 

časa. 

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z  (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Učitelj se mora po mojem mnenju nenehno razvijati in 

prilagajati prihajajočim generacijam. 

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Menim, da bi morale šole iti v smeri formativnega 

izobraževanja, sistem bi moral biti malo bolj prilagodljiv. 

 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben. 

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Sama imam lastno željo po prebiranju strokovne literature na 

svojem področju (nižji razredi). Nedvomno ima name velik 

vpliv aktiv šole, sodelovanje z ostalimi zaposlenimi (svetovalni 

delavec ipd.), sodelovanje v projektih šole. Hospitacij pa letos 

še nisem imela.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Strokovna literatura, 

aktiv šole, projekti, 

sodelovanje z drugimi 

vzgojno-

izobraževalnimi 

delavci. 

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili? Na katerih področjih se največkrat izobražujete? 

Zakaj? 

Udeležila sem se projekta Bridge to learning in nekaj 

seminarjev s področja formativnega spremljanja. Lastna želja 

po novem znanju, saj poučujem tudi angleščino.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

2 izobraževanji v tem 

šolskem letu.  

 

Angleščina. 

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Vodstvo podpira in spodbuja izobraževanje zaposlenih. 

 Podpora vodstva, 

spodbuda. 

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Seveda, je pomembno, saj več glav več ve. In vedno tudi 

predstavim ostalim, ki jih to zanima.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 
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Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelj. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 3–

ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Učitelj se veliko lažje profesionalno razvija v spodbudnem in 

razvijajočem se okolju. 

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Spodbudno,  

razvijajoče okolje. 

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Ocenite z (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako pomembne so za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 2–delno prisotno, 4– 

zelo pomembno 

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno: 

Vsi zaposleni razvijamo lastne sposobnosti. Za PR pa je to 

najpomembnejše.   

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno, 4–zelo 

pomembno: Vsi zaposleni verjamemo v učence, ki jih 

poučujemo.  

SKUPNA VIZIJA: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno: Vsi 

zaposleni skupaj oblikujemo skupno vizijo.  

TIMSKO UČENJE: 2–delno prisotno, 4–zelo pomembno: 

Zaradi natrpanih urnikov žal ne sodelujemo in ne načrtujemo 

skupaj toliko, kot bi lahko.  

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

3. Če je učitelj zelo odprt in angažiran,  lahko druge potegne 

za seboj, pokaže neko novo pot, nove rešitve. Seveda pa lahko 

znotraj kolektiva naleti na določeno mero odpora 

posameznikov, ki niso pripravljeni na spremembe.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

B.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Precej vpliva. Nove 

poti,  nove rešitve, 

odpor in 

nepripravljenost na 

spremembe. 
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V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

3. Okolje zelo vpliva na posameznika, če se razvija šola, se 

posameznik mora razvijati z njo. 

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

B.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Precej vpliva. 

 

Intervju z učiteljem B (38):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 3. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 38 

Vaša dosežena izobrazba: višješolska izobrazba 

Naziv: svetovalec 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice?  

Zaradi ljubezni, veselja do mladih.  

Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Vedno so mi bili bližje mlajši otroci.  

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Ljubezen, veselje do 

mladih-  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Temeljna naloga vsakega učitelja je učenje, poučevanje in 

vzgoja otrok.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Mislim, da sem dovolj uspešna in sem bila uspešna tudi  

preteklosti.  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

Učenje, poučevanje, 

vzgoja.  

 

 

 

Uspešnost sedaj in v 

preteklosti.  

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen).  

Pokomentirajte izbiro.  

5. Zelo sem zadovoljna, ker mi poklic učitelja predstavlja 

veselje in entuziazem.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zelo zadovoljen, 

veselje in entuziazem.  
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Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni ? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen,  5–zelo zadovoljen).  

4. Sem zadovoljna, a če bi me isto vprašali nekaj let nazaj, bi  

ocenila z oceno 5.  

ZADOVOSLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zadovoljen.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Z vsemi zaposlenimi dobro sodelujemo, največ pa sodelujem z 

učitelji iz 1. triade.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.  

V 1. triadi zelo sodelujemo: skupaj pripravljamo priprave, 

naloge, teste, preverjanja, sodelujemo v aktivih. Z ostalimi 

zaposlenimi sodelujemo preko projektov, konferenc ipd.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednost vidim v tem, da več glav več ve. S tem se mi zdi, da 

lahko zelo vplivamo na večji napredek otrok. Slabost vidim v 

usklajevanju in času, ki nam ga vedno primanjkuje.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Sem zelo zadovoljna. Dobro sodelujemo.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

1. triada. Skupno 

načrtovanje (priprave, 

testi, preverjanja).  

 

 

 

 

 

Prednosti: več glav več 

ve. Vpliv na napredek 

otrok.  

 

Slabosti: usklajevanje, 

pomanjkanje časa.  

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Učeča se šola je šola, kjer se boriš za napredek, da se lahko 

znajdeš v različnih situacijah. Gre za učno, socialno in 

osebnostno izgradnjo vsakega posameznika.  

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Borba za napredek, 

izgradnja posameznika.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Kot to, da sam sebe razvijaš, širiš svoja obzorja, se nenehno 

učiš in iščeš dobre socialne veščine, saj so otroci dandanes 

drugačni.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Razvijanje samega 

sebe, širjenje obzorij, 

nenehno učenje.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Sama predvsem veliko berem. Iščem strokovno literaturo, ki me 

zanima oz. se dotika mojega problema.  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Branje strokovne 

literature.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  
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B.  

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Zame je spodbudna moja radovednost. Trenutno me nič ne 

ovira.  

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

 

Osebna radovednost. 

Ovire ni.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben)? Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Predvsem zaradi načina življenja, ki se vsako leto spreminja 

v svojo smer, s tem so tudi generacije otrok vsako leto drugačne 

in učitelj mora novostim slediti.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Na nivoju posameznika se mi zdijo najpomembnejše učiteljeve 

želje in to, da ga ne siliš v nekaj, kar ga ne zanima. Cel sistem 

bi moral bolj poslušati učitelje in šole bi morale temu ustreči.  

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben. 

Sledenje novostim.  

 

 

 

 

 

 

 

Bolj poslušati želje 

učiteljev.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

V tem šolskem letu sem se udeležila samo stvari, ki jih je 

ponudila šola – predstavitev projekta Pravna varnost. Poleg 

izobraževanj pa, kot sem že omenila, veliko delamo v 

strokovnem aktivu, vključeni smo v različne projekte (Gibko 

ipd.) in sama veliko berem strokovno literaturo. Hospitacij 

ravnatelja letos še ni bilo.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Projekti, strokovni 

aktiv, branje strokovne 

literature.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili? Na katerih področjih se največkrat izobražujete? 

Zakaj? 

Letos se nisem udeležila nobenega. Pri teh letih (nekaj let pred 

upokojitvijo) se ne izobražujem več. Največkrat sem se 

udeležila izobraževanj na temo matematike, ker me to področje 

zelo zanima.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

Letos nobenega 

izobraževanja.  

 

 

 

Področje matematike. 

Zanimanje.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje: nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih. Ocenite z  (1–zelo slabo, 2–slabo, 

3–dobro, 4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Nikomur ni omejeno, ravnateljica je vesela, če kdo pokaže 

interes.  

 Zelo dobro.  
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Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Zelo pomembno. Pri nas na šoli se to dogaja, v aktivih in 

konferencah.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

V aktivih in na 

konferencah.  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da   (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Učitelj se mora stalno razvijati oz. učiti. Če ga pri tem 

podpira, usmerja šola, je to še lažje.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Stalno razvijanje 

učitelja. Podpora šole 

in usmerjanje.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Ocenite z (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako pomembne so za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 3–zelo prisotno, 4– zelo 

pomembno za PR: Jaz to na naši šoli vidim npr. pri projektu 

bralne pismenosti, vsi smo se spraševali in ukvarjali s 

»problemom«, zakaj nam je to potrebno poleg vseh projektov. 

Nato smo učitelji iskali pomembne, majhne dele, ki so pri tem 

projektu dobri in nato se je večina učiteljev za to odločila, 

očitno je potem to pomembno tudi zame in sem to sprejela.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno 

za PR: Vsi se radi nekaj novega naučimo in tako razvijamo svoj 

PR.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno, 4–zelo 

pomembno za PR.  

SKUPNA VIZIJA:  3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno za PR: 

Vsak učitelj pove svoje mnenje, v aktivu nato oblikujemo vizijo 

aktiva in jo predstavimo na konferenci in vsi aktivi oblikujemo 

skupno vizijo.  

TIMSKO UČENJE: 2–delno prisotno, 4–zelo pomembno za 

PR: Imamo timske priprave (letne, tedenske in dnevne). Skupaj 

pripravimo tudi kontrolne naloge in kriterije ocenjevanja. Se 

mi pa zdi, da timi niso strpni.  

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 
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V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da  (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

3.Če znaš predstaviti, si prodoren, navdušiš z idejo, tehtno 

argumentiraš svoje mnenje, ostali to sprejmejo. Naša 

ravnateljica je precej odprta, predvsem za vse, kar ni samo 

pouk.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

A.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Prodornost, ideje, 

sprejemanje drugih. 

Ravnateljica je odprta.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja. 

3. Z različnimi projekti (Zdravko, Gibko, projekt Vrtovi, njive 

ipd.) šola vpliva tudi na novo znanje posameznikov.  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

A. Vendar bi omenila, da se mi zdi, da je projekt Zdravko 

mogoče bolj razširjen kot na drugih šolah.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Precej vpliva. Z 

različnimi projekti.  

 

Intervju z učiteljem C (20):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 4. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 20 

Vaša dosežena izobrazba: višješolska izobrazba 

Naziv: mentor 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice?  

Prvotno sem imel željo postati učitelj glasbe.  

Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Zaradi spleta okoliščin pa sem postal učitelj razrednega pouka. 

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Želja postati učitelj 

glasbe, splet okoliščin.  
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Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Učenje in poučevanje osnov, ki so pomembne za nadaljnje 

življenje.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Sam sem zelo radoveden in svojo lastno uspešnost ocenjujem 

kot zelo dobro.  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

Učenje in poučevanje 

osnov, pomembnih za 

življenje. 

 

 

 Radovednost.  

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

4. Družbene razmere nam učiteljem niso več dovolj naklonjene, 

ne razumejo več pomena izobraževanja in učiteljeve vloge v 

družbi.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zadovoljen. 

Nenaklonjene družbene 

razmere.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

5. V šoli se dobro počutim.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zelo zadovoljen.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Na šoli dobro medsebojno sodelujemo z vsemi zaposlenimi.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.  

Sodelujemo v študijskih skupinah in aktivih, v raznih projektih, 

konferencah.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem  in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednost. uvid v različna mnenja, več idej in več pogledov na 

rešitev. Slabost: pomanjkanje časa za ostale aktivnosti.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Utemeljite svoj odgovor. 

4. Zaradi usklajevanj z drugimi mi zmanjka časa za svoje lastne 

aktivnosti izven šole.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

 

 

 

Študijske skupine, 

aktivi, projekti, 

konference.  

 

Uvid v različna 

mnenja, več idej.  

Pomanjkanje časa za 

drugo.  
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Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Učečo se šolo vidim v smislu dodatnega izobraževanja, da se 

šola seznani z novimi metodami, pripomočki na področju 

vzgoje in izobraževanja. Nova znanstvena dognanja in novi 

projekti v šoli.  

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Dodatno izobraževanje, 

nove metode, 

pripomočki, novi 

projekti.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Profesionalni razvoj razumem kot sodelovanje na seminarjih, 

stalno učenje, izobraževanje, sledenje novostim, branje 

strokovnih revij, poslušanje radia, dogodkov v državi (šolska 

politika).  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Sodelovanje na 

seminarjih, stalno 

učenje, izobraževanja, 

branje literature, 

mediji.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Sodelujem v študijskih skupinah, sem član aktiva 4. razreda. 

Novostim skušam slediti v medijih in sodelujem v različnih 

projektih (Gibko, Zdravko, Sajenje na njivi).  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Študijske skupine, 

aktiv 4. razreda, mediji, 

projekti.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B.  

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Lastna radovednost, zanimanje za procese. Ovira me 

pomanjkanje čas.  

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

 

 

 

 

Radovednost, 

zanimanje. 

Pomanjkanje časa.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Učeče se generacije, otroci so v toku časa in zato moraš tudi 

ti s časom naprej.   

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Sistem bi moral razbremeniti učitelja administrativnih nalog in 

ta čas raje usmeriti v individualni razvoj učitelja.  

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben.  

 

 

 

 

Razbremenitev 

administrativnih nalog.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Prebral sem veliko strokovnih revij in člankov, sodeloval v 

različnih projektih, ki jih izvajamo na šoli, deloval v aktivu in 

se udeležil tudi seminarja.   

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Strokovne revije in 

članki, projekti, aktiv, 

seminarji.  
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Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili? Na katerih področjih se največkrat izobražujete? 

Zakaj? 

Enega: Vodenje pevskega zbora. Največ se izobražujem na 

področju glasbe, ker vodim pevski zbor in mi je v interesu.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

Eden. Pevski zbor.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2– slabo, 3–

dobro, 4–zelo dobro) . Utemeljite svoj odgovor. 

4. Ravnateljica zelo podpira izobraževanja.  

  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Ja. Odvisno od situacije, neformalni pogovori, na konferencah 

in v aktivih.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

Neformalni pogovori, 

konference, aktivi.  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja? Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Sta v nekakšni korelaciji, odvisna en od drugega.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE 

ORGANIZACIJA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Zelo sta povezana, 

korelacija.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da  (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 2–delno prisotno, 3– 

srednje pomembno za PR.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 2–delno prisotno, 4–zelo pomembno 

za PR: Nekateri učitelji ja, drugi se ne trudijo za to.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno, 4–zelo 

pomembno za PR.  

SKUPNA VIZIJA: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno za PR.  

TIMSKO UČENJE: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno za PR: 

Različne delavnice, skupna izobraževanja, tudi načrtovanje 

dela.  

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

Precej vpliva.  
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2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja?  

3.Posameznik ima lastne želje, ideje, predloge. Je 

samoiniciativen in s tem lahko vpliva tudi na ostale zaposlene 

in šolo kot celoto.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

A.  

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Samoiniciativnost, 

lastne želje, ideje, 

predlogi.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

3. Šola je vključena v različne projekte, posamezniki se s tem 

naučijo vedno kaj novega.   

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

A.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Precej vpliva. Projekti, 

novo znanje.  

 

Intervju z učiteljem Č (17):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 3. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 17 

Vaša dosežena izobrazba: višješolska izobrazba 

Naziv: svetovalec 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice? Zakaj ste 

izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Predvsem, ker imam rada otroke (to najbrž reče vsaka). 

Drugače pa je bila moj navdih učiteljica, ki me je učila v 4. 

razredu.  

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Ljubezen do otrok. 

Vzornica: učiteljica iz 

4. razreda.  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Da otroka razumem, da jih nekaj naučim.   

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

Razumevanje otrok in 

učenje.  
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Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Najpomembneje se mi zdi, da otrok ne prikrajšam za njihovo 

otroštvo. Menim, da sem kar uspešna v tej vlogi. Poskušam 

otroke resnično razumeti, v tolikšni meri, da jih tudi pritisnem, 

ampak tudi da imajo tudi svoj čas.  

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

5. Ker je bilo to moje življenjsko poslanstvo.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zelo zadovoljen.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni ? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

4. Šola mi je zelo všeč, bila čista 5, ampak imamo preveč 

zunanjih dejavnikov: projektov, njih, dejavnosti in stvari, ki se 

meni osebno ne zdijo pomembni.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

 

Zadovoljen. Preveč 

projektov.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Odlične.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.  

V kabinetu s svojimi puncami sem zelo povezana (1. triada). 

Sodelujemo v aktivih in tudi z ostalimi zaposlenimi na 

konferencah, pri projektih.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem  in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednosti predvsem v tem, da bomo s skupnimi močmi dosegli 

več (Več glav, več ve.).  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocnite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 3–

delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Meni se zdi, da se tako lepo s sodelavci še nisem imela. 

Odlično se razumemo.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Odlične izkušnje.  

 

 

 

 

 

 

 

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Da se otrok uči na lepši način, na čim lažji, da mu na njemu 

primeren način vlivamo znanje. Da se ne držimo samo 

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

 

Učenje na lažji, otroku 

primeren način.  
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predpisov iz ministrstva. Mi se poskušamo dati v vlogo otroka 

in mu na tak način ponuditi učno snov.   

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Da se učitelj celo življenje uči. Da se tako kot zdravniki tudi 

učitelji stalno izobražujejo (no, saj na naši šoli se) in 

spoznavati nova spoznanja: o načinu poučevanja, o novih 

literaturah ipd.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Vseživljenjsko učenje, 

stalno izobraževanje.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Jaz se kar trudim, se udejstvujem. Udeležujem se izobraževanj, 

če mi le omogočijo. Na področju, ki me zanima, poskušam biti 

čim bolj izpiljena (to je predvsem gledališče). Če imam le prost 

termin, čas, se v  začetku leta iz kataloga izobraževanj vpišem 

na  vsaj eno izobraževanje.  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Udeležba na 

izobraževanjih. 

Gledališče.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B. Vsi zaposleni so zelo dovzetni za nekaj novega.   

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Interes: gledališče. Ovira pa je največkrat čas.  

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

 

 

 

 

Interes: gledališče. Čas.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Ravno zaradi tega, da smo boljši učitelji in da ne ostanemo 

vedno na eni točki.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Definitivno bolj zaupati v učiteljev poklic.  

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben. 

Obstoj na eni točki.  

 

 

 

Bolj zaupati v učitelje.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Hospitacijo ravnateljice sem imela nedolgo nazaj. Sodelujemo 

v projektih, aktivih, v pogovorih z učitelji v kabinetih. Sama sem 

zavzeta za branje strokovne literature.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Hospitacije, projekti, 

aktivi, pogovori z 

učitelji, branje.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili? Na katerih področjih se največkrat izobražujete? 

Zakaj? 

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

4 izobraževanja: 2x 

mreža učečih se šol, 

lutkarstvo, pouk v 

naravi.  
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Bila sem dvakrat na Mreži učečih se šol glede sodelovalnega 

učenja. Sodelovala sem na seminarju o lutkarstvu. In pri 

seminarju na temo pouka izven pouka, v naravi. Največ se 

izobražujem na področju gledališča in lutkarstva, saj me to 

osebno najbolj zanima.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3– 

dobro, 4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Naša ravnateljica resnično vsakemu dovoli, mu plača 

kotizacijo in gre lahko na vsako izobraževanje.  

  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Ja., vedno. V kabinetu, ob kavici. Predstavimo literaturo, si 

izmenjamo ideje, kakšno motivacijo, učno pripravo.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

Vedno (ideje, 

motivacija, učna 

priprava).  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da  (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Zato, ker če se jaz izobražujem, bom jaz boljša učiteljica in 

bom otrokom vse lažje predstavila.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Da bom boljši učitelj.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Ocenite z (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako pomembne so za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 3–zelo prisotno, 4– zelo 

pomembno za PR: Pomembno, da se ne ustavimo samo pri 

enem problemu, vedno moramo široko gledati.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 2–delno prisotne, 4–zelo pomembno 

za PR: Za celo šolo mislim, da vsi ne vlagajo in ne razvijajo 

sami sebe kot učitelja. Če mi rastemo, bodo rastli tudi otroci.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 2–delno prisotne, 4–zelo 

pomembno za PR: Žal se mi zdi, da nekateri učitelji ne 

verjamejo v vsakega otroka v polni meri.  

SKUPNA VIZIJA: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno za PR.  

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 
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TIMSKO UČENJE: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno za PR: 

Imamo tipe po skupnih interesih (npr. naredimo učitelji, ki nas 

zanima gledališče), po aktivih. Se mi zdi zelo pomembno za 

učiteljeve odnose z drugimi.  

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja?  

3. Zelo ne more vplivat, ker en sam ne more doseči tega, kar 

doseže več ljudi skupaj.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

A.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Precej vpliva.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

4. Zato, ker če te organizacija (moji nadrejeni) podpira, te 

razumejo, spodbujajo, bom jaz zelo napredovala. Če pa moram 

delati to, kar si oni zamislijo, pa tudi sama ne bom rastla, 

napredovala, se razvijala.   

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

A.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Zelo vpliva. Podpora 

nadrejenih.  

 

Intervju z učiteljem D (25):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 1., 2., 3., 4. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 25 

Vaša dosežena izobrazba: višješolska izobrazba 

Naziv: svetovalec 
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Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice?  

Ker rada delam z otroki.  

Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Zaradi tega, ker sem oboževala šport in so mi svetovali, da naj 

grem raje na razredni pouk, ker ne bom dobila zaposlitve kot 

učiteljica športa.   

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Ljubezen do otrok in 

športa.  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Moja temeljna naloga je, da otroke opismenim, da jim 

pomagam, z njimi narastem v njihovih najboljših sposobnostih.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Uspešnost ocenjujem zelo različno. Pride obdobje, ko si ves 

ponosen, srečen, ko otrokom gre dobro. In pridejo obdobja, ko 

otrokom ne gre in sam sebe vprašaš, če ti kaj narobe delaš in 

bi moral poskusiti kaj drugače.  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

Opismenjevanje, 

pomoč k najboljšim 

sposobnostim.  

 

 

Obdobje sreče, ponosa 

in obdobje, ko se 

sprašuješ, kaj delaš 

narobe.  

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

4. Vse več je pritiskov s strani staršev in s strani države, vsi se 

že vtikajo v šolo in ti ne dajo strokovnosti, zato nisem zelo 

zadovoljna.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zadovoljen. Pritiski 

staršev in države.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni ? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite  z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

4.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zadovoljen.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Super. Jaz sem vedno povezana tudi s centralno šolo, če česa 

ne vem ali  sem v dilemi, vprašam sodelavke.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.  

Sodelujemo na konferencah, skupaj hodimo na seminarje, 

delamo skupaj v aktivih (čeprav sama poučujem na podružnični 

šoli). Sodelujemo pa tudi z zunanjimi delavci, preko projektov. 

Slabo sodelujemo s socialnimi delavci, se mi zdi, da bi morali 

sodelovati bolj.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Super. Povezava s 

centralno šolo.  

 

 

Seminarji, konference, 

aktivi, projekti, zunanji 

delavci.  
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Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem  in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednosti so definitivno v tem, da iščem svoja šibka področja 

pri ostalih, ki mi lahko pomagajo. Slabosti skoraj ne vidim. 

Mogoče to, da če se mi ne razumemo dobro, da je slabša 

komunikacija in sodelovanje.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Utemeljite svoj odgovor. 

4. Nič ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše.  

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Iskanje šibkih področij, 

pomoč drugih.  

 

Slabša komunikacija in 

sodelovanje.  

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Da se učimo vsi. Da se tudi učenci sami učijo, da jih učim to, 

kar tudi njih zanima, ne samo to, kar jih moram naučiti. In tudi 

stalno učenje zaposlenih. Če mene kaj zanima, da mi šola 

omogoči, da se o tem še bolj podučim.  

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Učenje vseh.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Da se učitelj razvija na vseh smereh: na vsebinskih, procesnih, 

sodelovanja s starši in drugimi, da sodelujem tudi izven svojega 

okvirja učitelja. Na koncu pa tudi to, da verjamem vase (s 

psihološkega vidika), da najdem sebe kot učitelja.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Razvoj na različnih 

področjih.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Tako, da si vsako leto izberem dva, tri seminarje. Se redno 

vključujem v projekte. Sedaj sem vključena v projekt ATS 2020, 

projekt, ki je namenjen učeči se šoli. Celotna šola je vključena 

v formativno spremljanje.  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Udeležba na 

seminarjih, v projektih.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B.   

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Spodbuda so mi sodelavci in druga pedagoška stroka, ki mi tudi 

zelo pomaga. Ovira pa je to, da te nekdo ne razume in te 

mogoče tudi ovira.   

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

 

 

 

 

Spodbuda: sodelavci in 

druga pedagoška 

stroka.  

Ovire: nerazumevanje.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben. 

Spreminjanje otrok, 
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vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Zaradi tega, ker se časi spreminjajo, spreminjajo se otroci, 

družba, vzgoja. Definitivno se mora tudi učitelj.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Dosti več bi morali dati učiteljem proste roke. Manj natrpani 

bi morali biti učni načrti.  

družbe, vzgoje in 

učitelja.  

 

 

Proste roke učiteljem.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Veliko imamo seminarjev in projektov, izobraževanja smo imeli 

v šoli in tudi ATS projekt, ki poteka preko interneta. Z 

ravnateljico imamo vsako leto vsaj enkrat hospitacijo. Veliko 

prebiram tudi strokovne članke.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Seminarji, projekti, 

izobraževanja na šoli, 

hospitacije, strokovna 

literatura.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili?  

Resno? Letos imam ogromno programov. Udeležila sem se vsaj 

6, 7 izobraževanj. Določene stvari hoče ravnateljica od nas, 

določene pa imamo tudi proste roke. Formativno spremljanje 

imamo skoraj vsak mesec in to je obvezno izobraževanje za vse 

zaposlene (poteka popoldne po pouku). Udeležila sem se tudi 

slovenščine za v šole in vrtce, za angleščino v 1. triadi sem tudi 

letos obiskovala, imeli smo tudi pravna pravila za učitelje.  

Na katerih področjih se največkrat izobražujete? Zakaj? 

Zanima me predvsem strokovna plat različnih predmetov: 

matematika, slovenščina. Da lahko napredujem tam, kjer sem 

že dobra, da sem lahko še boljša. Stagniram na področju, kjer 

nisem dovolj uspešna (npr. glasba). Zelo me zanima področje 

matematike.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

Vsaj 6 ali 7 

izobraževanj: 

formativno 

spremljanje, 

slovenščina za šole in 

vrtce, angleščina za 1. 

triado, pravna pravila 

za učitelje …  

 

 

Zanimanje za 

matematiko.   

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Naša ravnateljica zelo podpira. Celoten kolektiv ima 3 

obvezna izobraževanja.  

  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

Zelo pomembno, 

ampak na šoli ne 

izvajajo.  
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Tukaj pa pri nas malo škripa. To se mi zdi zelo pomembno, 

ampak mi tega na naši šoli skoraj ne izvajamo. Nekdo, ki se je 

udeležil izobraževanja, redko sam od sebe pove, kaj je novega 

izvedel na izobraževanju. Ravnateljica sicer reče, da naj si to 

povemo v aktivih, ampak kot pravim, to se zgodi redko.  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Zelo, ker če šola stremi k stalnemu učenju, bom tudi jaz kot 

učiteljica gradila svoj profesionalni razvoj.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Zelo sta povezana.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Ocenite z (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako pomembne so za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 2–delno prisotno, 4– 

zelo pomembno: Mislim, da gremo pri reševanju problemov 

počasi, da ne znamo oz. smo tudi z zakonom tako omejeni, da 

se moramo velikokrat vrniti nazaj in ne gledamo vsakih 

posameznih delov.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno: 

Imamo toliko projektov in izobraževanj.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 1–niso prisotne,  

Tukaj nas je pa država spravila na 1, ker nihče več ne verjame 

v vzgojo in izobraževanje. Nihče ne posluša učiteljev, stalno se 

menjajo ministri in se mi zdi, da se nismo primaknili naprej. Je 

pa to zelo pomembno za razvoj, ker gre družba stalno naprej.  

SKUPNA VIZIJA: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno za PR: 

Imamo vizijo, ji sledimo in smo uspešni.  

TIMSKO UČENJE: 2–delno prisotno, 4–zelo pomembno za 

PR: Definitivno bi morali imeti več timskega učenja, ampak se 

mi zdi, da ko se pouk ob 13. uri konča, se nikomur več ne da. 

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole. Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Zelo vpliva. Povleče 

naprej. 
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4. Zaradi tega, ker postane kot nekakšen vodja boljšega, 

drugačnega  učenja, povleče te naprej. Če bo on dober, potem 

boš tudi ti boljši in posledično tudi celotna šola.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

B.  

 

 

 

 

 

Vpliv je večji kot na 

drugih šolah.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

4. Če šola želi in se vključuje v projekte, tudi posameznik več 

naredi, se več nauči, izve več novega.  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

B. Šola in vodstvo šole zelo podpira učenje, sodelovanje.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Zelo vpliva.  

 

 

 

 

 

Vpliv šole je večji kot 

na drugih šolah v 

državi.  

 

Intervju z učiteljem E (1):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 1. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 1 

Vaša dosežena izobrazba: univerzitetna 

Naziv: nimam naziva  

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice?  

Ker rada delam z otroki.  

Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Vedno sem si želela postati vzgojiteljica, vendar zaradi števila 

točk pri vpisu na predšolsko vzgojo nisem bila sprejeta. Na 

drugo mesto sem vpisala razredni pouk in bila sprejeta.  

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Veselje do dela z 

otroki. Želja po poklicu 

vzgojiteljice.  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Po mojem mnenju ni toliko, da jih izobražuje, ampak se mi zdi 

temeljna vloga v začetku šolanja vzgoja. Seveda tudi 

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

Vzgoja, poučevanje, 

učenje vedenja.  
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poučevanje, ampak v prvih razredih se mi zdi zelo pomembno 

učenje vedenja, držanje svinčnika, držanje škarij, lepo sedenje 

ipd. In preko tega se učenci učijo tudi snovi.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Ker sem v začetku poučevanja, bi ocenila, da imam več znanja 

na področju teorije, primanjkuje pa mi znanja iz prakse. Upam, 

da bom to hitro osvojila.  

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

 

 

 

Več teoretičnega 

znanja, manj 

praktičnega.  

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

3. Zgolj zaradi tega, če bi še enkrat izbirala, bi šla raje za DSP 

oz. defektologijo.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Srednje zadovoljen. 

Ponovna izbira: 

defektologija.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni ? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

3. Na splošno sem s šolo v celoti zadovoljna. Razumemo se zelo 

dobro, vendar pa pride tudi do šumov v komunikaciji (do sedaj 

smo se vse vedno zmenili, samo če smo se pravočasno 

organizirali).  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Srednje zadovoljen. 

Dobro razumevanje, 

šumi v komunikaciji.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Zelo veliko sodelujem z ostalimi. Tudi s predmetno stopnjo se 

skušam čim več povezati. Nedvomno pa največ sodelujeva s 

pomočnico v razredu.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.  

Veliko sodelujem z učitelji iz podaljšanega bivanja, s 

predmetnimi učitelji in šolsko svetovalno službo (v večini 

zaradi Romov, ki jim imam v razredu). Sodelujemo tudi v aktivu 

in na splošno največ z učitelji, ki poučujejo 1., 2. ali 3. razred. 

Sodelujemo tudi pri organizaciji projektov, športnih dnevov, 

dnevov dejavnosti ipd.   

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem  in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Če se ti povezuješ, se moraš prilagajat do neke mere, se pravi, 

da nisi v celoti avtonomen. Vedno se moraš prilagoditi ostalim. 

Prednost pa vidim v tem, da dobiš več informacij in več 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Predmetna stopnja, 

največ sodelovanja s 

pomočnico v razredu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slabosti: prilagajanje 

ostalim.  

 

Prednost: več 

informacij, več 

usmeritev, prijateljstvo. 
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usmeritev, kaj in kako, sploh če si nov na šoli in če nimaš 

izkušenj. Lahko razviješ tudi drugačne povezave, v smislu 

prijateljstva.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli ? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Utemeljite svoj odgovor. 

3. Mogoče je problem to, da me vedno »snamejo«, ker sem 

zadnja prišla na to šolo in moram vedno imeti čas za vse. 

Velikokrat se je zgodilo, da sem morala nadomeščati brez 

priprave, brez predhodnega načrtovanja (sem npr. za 

nadomeščanje izvedela le nekaj minut pred nadomeščanjem). 

 

 

 

Delno zadovoljen.   

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Sam pojem učeča se šola temelji predvsem na vzgoji in 

izobraževanju. Da se učiš, kako funkcionirati v družbi, pomeni, 

kako zavzeti določeno družbeno vlogo. Moraš pa se tudi 

izobraževati.  

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Vzgoja in 

izobraževanje, 

funkcionalnost v 

družbi, zavzemanje 

družbene vloge.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Redno izobraževanje, v kolikor je to mogoče (drugače branje 

člankov, raziskav). Da deluješ po učnem načrtu, da si na 

tekočem z novostmi.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Redno izobraževanje, 

branje, na tekočem z 

novostmi.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Udeležim se izobraževalnih dogodkov in prebiram zakonodajo, 

strokovne članke, dogodke, povezane s šolo v medijih ipd. 

Trenutno preizkušam tudi metodo Montessori v razredu.  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja, branje, 

mediji, metoda 

Montessori.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B.   

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Ker sem prvo leto iz fakultete, imam v glavi idealno uro, ki je v 

šoli ni. In tu mi morajo veliko pomagati sodelavci, ki imajo več 

izkušenj. Ovira me predvsem to, da moram za vsako 

izobraževanje dati svoj dopust. Glede na kolektivno pogodbo in 

začetniški dopust je to skoraj nemogoče.  

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

Tako kot večina 

zaposlenih.  

 

 

Spodbude: pomoč 

drugih z več 

izkušnjami.  

 

Ovire: dopust.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben.  
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vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Učitelj mora vedeti, kaj poučuje in tudi kako to snov najlažje 

približa otrokom.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Sam sistem oz. šola bi morala omogočati več izobraževanj 

predvsem  začetnikom. V začetku profesionalne poti učitelja bi 

moral učitelja nekdo spremljati, mu pomagati. Dejansko pa si 

prepuščen sam sebi. Na nivoju sistema pa se mi zdi, da te na 

fakulteti učijo neko idealno učno uro, ki pa se v razredu ne 

realizira. Premajhen poudarek se mi zdi na učencih s 

posebnimi potrebami (teh je vsako leto več).  

 

 

 

Več izobraževanj za 

začetnike. Mentor: 

pomoč začetniku.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Z razredom smo vključeni v različne projekte, ki jih podpira 

šola. Redno delujem v aktivu učiteljev in pomočnic učiteljic v 

1. razredu. Doma prebiram strokovno literaturo, ki mi pomaga 

in nadgrajuje moje znanje. Ker sem začetnica, sem imela tudi 

hospitacije ravnateljice in enkrat podravnateljice. Če imam 

čas, se udeležim tudi izobraževanj izven šole (ki jih organizira 

Ljudska univerza).  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Projekti, aktiv 1. 

razreda, strokovna 

literatura, hospitacije, 

izobraževanja izven 

šole.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili?  

Udeležila sem se enega, in sicer izobraževanja Montessori oz. 

sem se udeležila še organiziranega izobraževanja na šoli na 

temo Pravo: Kaj učitelj lahko reče in kaj ne?  

Na katerih področjih se največkrat izobražujete? Zakaj? 

Zaradi lastnega interesa, želje, kar me zanima.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

Dva izobraževanja- 

Montessori in Pravo: 

Kaj učitelj lahko reče 

in kaj ne?.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

3. Vodstvo izobraževanja podpira. Se mi pa zdi, da bi mogoče 

lahko imeli več izobraževanj organiziranih v šoli.  

 Dobro. Več 

izobraževanj v šoli.  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

Pomembno. Povemo na 

konferencah in v 

kabinetih.  
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To je pomembno. Predvsem se pove, kaj so novega izvedeli na 

izobraževanjih, na konferencah in kar si povemo učitelji v 

kabinetih.  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

4. Učitelji se stalno izobražujejo, sodelujejo z drugimi in se tako 

razvijajo in hkrati profesionalno razvijajo.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Sta povezana.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 2–delno prisotno, 4–

zelo pomembno za PR.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno 

za PR: Vsi učitelji si prizadevajo, da bodo učenci dosegli 

optimalni, čim boljši rezultat, trudijo se razvijati.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 2–delno prisotno, 4–zelo 

pomembno za PR.  

SKUPNA VIZIJA: 2–delno prisotno, 4–zelo pomembno za PR: 

Zelo pomembno je PR, ampak odvisno je, kako se to realizira. 

Mogoče ima vsaka učiteljica svojo vizijo o svojem razredu in v 

razred ne vpeljuje vizije, ki jo ima celotna šola. Mogoče pa bi 

ravnateljica lahko sprejela več mnenj in vizij drugih.  

TIMSKO UČENJE: 2–delno prisotno, 4–zelo pomembno za 

PR: Lahko bi se večkrat učili v timu.  

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole. Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

2. Ti se lahko izobražuješ, lahko svoje rezultate in ugotovitve 

predstaviš, ne moraš pa tega vsiliti drugim. Problem je, do 

kolikšne mere bodo drugi tvoje ideje sprejeli. Zavedati se 

moraš, da nisi sam v kolektivu.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Malo vpliva. 

Vsiljevanje drugim. 

Nisi sam v kolektivu.  
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Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

A.  

 

Tak kakor na drugih 

šolah v državi.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

3. Zaposleni in učenci se stalno izobražujejo in sprejemajo nove 

informacij. Šola lahko precej vpliva, ampak če vpliva na 

pravilen način (ne z nekim vsiljevanjem, vodstvo npr. pove 

svoje mnenje in posameznik ga sprejme ali pa ne).  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

D. Šola podpira individualno učenje, ampak bi morali imeti več 

izobraževanj, skupinsko organiziranih na šoli.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Precej vpliva. Stalno 

izobraževanje in nove 

informacije na šoli.  

 

 

 

 

 

Ne morem oceniti.  

 

Intervju z učiteljem F (1):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 2. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 1 leto 

Vaša dosežena izobrazba: univerzitetna izobrazba 

Naziv: brez naziva   

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice? Zakaj ste 

izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Ker si avtonomen, si organiziraš delo, kot si zamisliš, ker delaš 

z otroki in ker je vsak drugačen (izziv), ker je delo dinamično, 

ker sem rada v okolju, kjer so otroci.  

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Avtonomija, izziv, 

dinamično delo, rad 

delam z otroki.  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Posredovanje znanja na njim najbolj razumljiv način, biti 

dober vzornik, vzgoja otrok. 

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

Posredovanje znanja, 

biti vzornik, vzgoja.  

 

 

 

Trud za najboljše.  
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Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Trudim se, da jih opravljam najbolje (po svojih zmožnostih), 

vendar pa te vsaka nova izkušnja nauči veliko  več. To pa bom 

pridobila z leti.  

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

5. Delam tisto, kar me veseli in to je najpomembnejše.   

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zelo zadovoljen. 

Veselje do dela.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni ? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). Pokomentirajte izbiro.  

  3. Veliko stvari bi se dalo izboljšati. Več ne bi komentirala.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Srednje zadovoljen. 

Potrebne so izboljšave.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola? Opišite načine sodelovanja 

zaposlenih na vaši šoli.  

V samem aktivu sodelujemo zelo dobro, vendar pa se z vsemi 

učiteljicami razrednega pouka (4. in 5. razred na drugi šoli) 

praktično ne vidimo. To je lahko razlog za slabo medsebojno 

sodelovanje. Vidimo se zgolj na pedagoških konferencah vsak 

mesec, kar je pa tudi vse.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Dobro je slišati mnenje drugih, vendar pa se moraš zaradi tega 

velikokrat prilagodit.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro. 

4. Več bi bilo lahko sodelovanja s svetovalno delavko, ker 

imamo vedno več problematičnih otrok (ampak vem, da je tudi 

ona preobremenjena).  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Zelo dobro.  

 

 

 

 

 

 

 

Prednost: slišiš mnenje 

drugih.  

 

Slabost: prilagajanje.  

 

 

 

 

 

 

Veliko problematičnih 

otrok.  

 

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Učeča se šola mi osebno pomeni šolo, katera sledi razvoju 

vzgoje in izobraževanja oz. sledi raziskavam, didaktičnim 

priporočilom, novim metodam in oblikam dela, se nenehno 

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Sledenje razvoju, 

raziskavam, 

didaktičnim 

priporočilom, novim 
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izobražuje na vseh področjih, v svoja izobraževanja vključuje 

tudi izobraževanje na področju retorike in tudi razvija na 

socialnih veščinah otok, predvsem pa zaposlenih.  

metodam in oblikam 

dela, nenehno 

izobraževanje.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Da ves čas spremlja razvoj otrok in se temu tudi prilagaja, da 

se nenehno izobražuje in sledi novim trendom, da je dober 

retorik, suveren v odnosu s starši.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Spremljanje razvoja 

otrok, prilagajanje, 

nenehno izobraževanje, 

dober retorik, suveren.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Trenutno se temu ne posvečam, menim pa, da je tako  

izobraževanje pomembno in da se tudi z leti študija 

profesionalno razvijaš. 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Malo posvečanja PR.  

 

 

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B.   

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

V pomoč so ti lahko sodelavci (če so ti seveda sploh 

pripravljeni pomagati), ovira pa je pomanjkanje časa.  

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

 

 

 

  

Pomoč: sodelavci.  

Ovira: pomanjkanje 

časa.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Učitelj se mora razvijati, nagrajevati svoje znanje.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Šole bi morale bolj podpirati učitelje začetnike. Več 

izobraževanj v okviru šole.  

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben.  

 

 

 

Večja podpora 

učiteljem začetnikom.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Letos sem se izobraževala bolj malo. Imela sem dve  hospitaciji 

ravnatelja. Stalno delamo v aktivih in sodelujemo v projektih, v 

katere je vključena šola (Zdrav življenjski slog, Pravljice ipd.). 

Ja, preberem tudi kakšen strokovni članek, na temo, ki me 

zanima.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Hospitacije, aktivi, 

projekti, branje 

literature.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili?  

Letos samo enega, ki smo ga imeli vsi delavci na šoli.  

Na katerih področjih se največkrat izobražujete? Zakaj? 

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

Eno izobraževanje.  

 

 

Športno področje.  



69 

 

Najbolj me zanima športno področje in v mesecu juniju se bom 

udeležila seminarja na temo atletike. To področje me najbolj 

zanima, saj se tudi sama že od nekdaj ukvarjam s športom.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

3.  Ravnatelj sicer podpira izobraževanje, ampak lahko bi jih 

podpiral še bolj.  

 Dobro.  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Nisem še nikoli. Zdi se mi zelo pomembno. Ker je tudi to del 

medsebojnega sodelovanja, ki zahteva diskusijo in izmenjavo 

mnenj.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

 

Zelo pomembno, 

izmenjava mnenj, 

diskusija.  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Več je izobraževanja, večji je razvoj učitelja.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Zelo sta povezana. Več 

izobraževanj je večji 

razvoj.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 2–delno prisotno, 4–

zelo pomembno za PR 

OSEBNO MOJSTRSTVO: 2–delno prisotno, ker nekaterim je 

vseeno za izobraževanja in novo znanje, 4-zelo pomembno za 

PR 

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 2–delno prisotno, 4– zelo 

pomembno za PR 

SKUPNA VIZIJA: 2–delno prisotno, ker se ne posluša vseh 

posameznikov, 4–zelo pomembno za PR 

TIMSKO UČENJE: 2–delno prisotno, ker bi ga lahko bilo več, 

4–zelo pomembno za PR 

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 
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V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole. Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

4. S svojimi idejami in predlogi šoli posreduje tematiko, da o 

tem razmišlja. Če je predlog primeren, se zagotovo sprejme. 

Načini izvajanja pouka, sodelavci zainteresirani in tudi sami 

poskušajo. 

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

D.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Zalo vpliva. Ideje in 

predlogi za 

razmišljanje.  

 

 

 

 

 

 

Ne morem oceniti.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

Le če bo posamezniku dovoljena prosta pot za izpeljavo 

projektov, bo to lahko storil. S tem se izobražuje in v šolo vnaša 

novosti.  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

D.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Zelo vpliva. Prosta pot 

posameznikom.  

 

 

 

 

 

Ne morem oceniti.  

 

Intervju z učiteljem G (16):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 5. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 16 

Vaša dosežena izobrazba: višješolska izobrazba 

Naziv: mentor  

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice?  

Veselilo me je delo z otroki in tudi zato, ker je v družini nekaj 

učiteljev, ki so mi bili vzor.  

Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Veselje do dela z otoki. 

Sorodniki.  
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Razredni pouk sem izbrala zato, ker so mi mlajši otroci bližje. 

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Učitelj je strokovnjak na področju metodike in tudi vzgojitelj. 

Vzgajaš z zgledom in podajaš snov na otrokom primeren način.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Menim, da sem uspešna. Kar se tiče vzgajanja z zgledom, bom 

morala še delati na doslednosti. Mislim pa, da učno snov 

podajam dovolj korektno, na pester način.  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

Strokovnjak na 

področju metodike, 

vzgoja.  

 

 

Uspešen. Korektno, 

pester način.   

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

3. Ker se časi spreminjajo in poklic učitelja ni več to, kar je bil 

včasih.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Srednje zadovoljen. 

Poklic učitelja ni več 

to, kar je bil včasih.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni ? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). Pokomentirajte izbiro.  

 5. Na šoli se v vseh pogledih počutim zelo dobro in sem zato 

zelo zadovoljna.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zelo zadovoljen.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola? Opišite načine sodelovanja 

zaposlenih na vaši šoli.  

Na šoli sodelujemo vsi med sabo, dobro. Večina sodelovanja je 

med aktivi. Peti razredi se usklajujemo glede pomembnosti 

snovi s šestimi, sodelujemo pa tudi s knjižničarko, svetovalno 

službo, učitelji z drugih šol, društvi in organizacijami.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Med seboj je dobro sodelovati, saj se delo porazdeli, poleg tega 

je pomembno za strokovno rast učitelja. 

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen).  

Utemeljite svoj odgovor. 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Dobro. Med aktivi, 

sodelovanje s 

knjižničarko, 

svetovalno službo, 

društvi.  

 

 

Prednost: porazdelitev 

dela.  

 

 

 

 

Zelo zadovoljen.  



72 

 

5. Zdi se mi, da res dobro sodelujemo in si pomagamo med 

seboj, z različnih področij (predmetni učitelji, svetovalna 

delavka ipd.).   

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Kjer se kolektiv uči in razvija konstantno.   

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Učenje kolektiva, 

konstanten razvoj.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Kot nenehno, stalno strokovno izobraževanje učitelja. Najhuje 

je takrat, če učitelj stagnira.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Nenehno, stalno 

izobraževanje.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Z udeležbo na seminarjih in učenjem od sodelavcev.  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Seminarji, učenje od 

sodelavcev.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B.   

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Trenutna ovira je majhen otrok doma, v spodbudo pa pozitivni 

učinki mojega razvoja na učencih. 

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

 

 

 

 

Spodbude: pozitivni 

učinki na učencih.  

Ovira: majhen otrok.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Pomembno je, da se učitelj stalno izpopolnjuje, uči in s tem 

razvija.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Vsak posameznik in kolektiv bi se moral izobraževati, rasti, na 

nivoju sistema pa bi bile potrebne spremembe. Te pa se bodo 

zgodile izključno s spremembo dela učiteljev. 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Na moj PR vpliva strokovna literatura in izobraževanja na šoli 

in izven nje. Letos samo to, ker sem bila še na porodniškem 

dopustu.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Literatura, 

izobraževanja v šoli in 

izven šole.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili?  

Letos samo dva, in sicer formativno spremljanje učencev in 

pouk izven učilnice.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

Dva izobraževanja v 

letošnjem letu: 

formativno spremljanje 

in pouk izven učilnice.  
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Na katerih področjih se največkrat izobražujete? Zakaj? 

Izobraževanja izven šole si izberem glede na trenutni interes. 

Veliko sem se izobraževala v gledališki dejavnosti, trenutno me 

interesira Montessori pedagogika in gozdna pedagogika. 

 

Gledališče, Montessori, 

gozd.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Ravnatelj podpira izobraževanje v in izven šole. 

 Zelo dobro.  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Če je interes. Je pa pomembno, saj tako dobiš še dodatne 

informacije. 

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

Če je interes.  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Skozi učenje se tudi razvijamo.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Zelo sta povezana.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 2–delno prisotno, 3– 

srednje pomembno za PR.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 2–delno prisotno: vsi zaposleni se 

na naši šoli ne trudijo po svojih najboljših zmožnostih.  4–zelo 

pomembno za PR. 

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno, 4–zelo 

pomembno za PR. 

SKUPNA VIZIJA: 2–delno prisotno, 4–zelo pomembno za PR 

TIMSKO UČENJE: 3–zelo prisotno, 4–zelo pomembno za PR 

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Zelo vpliva. Pritegnitev 

ostalih.  
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4. Posameznik lahko pritegne še ostale zaposlene, ponudi nekaj 

več, nekaj novega. Načini: s projekti in interesnimi 

dejavnostmi.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

A.  

 

 

 

Tak kakor na drugih 

šolah v državi.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

3. Šola se vključuje v različne projekte. Učitelji so v njih 

vključeni in se s tem učijo.  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

A.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Precej vpliva. Projekti, 

učenje.  

 

 

 

 

 

Tak kakor na drugih 

šolah v državi. 

 

Intervju z učiteljem H (34):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 2. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 34 let 

Vaša dosežena izobrazba: višješolska 

Naziv: svetovalec.  

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice? Zakaj ste 

izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Želela sem si posredovati snov že od 3. razreda osnovne šole. 

Imela sem sosedo, ki je bila učiteljica in sem jo imela za 

vzornico.  

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Vpliv vzornice 

(soseda).   

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Jaz mislim, da je prvenstvena naloga vzgajati in posredovati 

znanje.  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

Vzgajanje, 

posredovanje znanja.  

 

 

 



75 

 

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Dobro, mogoče včasih kot motivatorja, posredovalca in 

usmerjevalca. Mislim, da sem precej uspešna predvsem na 

področju otrok s posebnimi potrebami (letos imam veliko dela, 

ker imam štiri, ki so v postopku obravnave).  

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

Dobro. Uspešnost na 

področju otrok s 

posebnimi potrebami.  

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

5. Poklica ne bi zamenjala in bi se še enkrat odločila isto.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zelo zadovoljen. 

Poklica ne bi zamenjal.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). Pokomentirajte izbiro.  

5. Menim, da za vse, za kar se odločim (za vse projekte) ima 

vodstvo posluh, nas podpira. In tudi pri drugih težav, ki se 

pojavljajo, je enako.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zelo zadovoljen. 

Podpora vodstva.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Pri nas medsebojno sodelovanje poteka vertikalno in 

horizontalno, se pravi, da delamo z učitelji predmetne stopnje, 

kot akti,v pa tudi učitelji od 1. do 5. razreda.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.   

Projekti, aktivi. Tudi za kakšno stvar, za katero nismo 

prepričani, gremo npr. k učiteljem matematike, da nam 

pomagajo. Sodelujemo tudi s socialnimi delavci in zunanjimi 

sodelavci.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednosti so na vsakem koraku, sodelovanje ti da lahko veliko. 

Slabosti pa ne vidim. Mogoče to, da smo vsi trenutno zelo 

zavzeti s časom, ker se bliža zaključek.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen).  

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Zelo dobro sodelujemo z vsemi.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Vertikalno in 

horizontalno 

sodelovanje.  

 

 

Projekti, aktivi, 

socialni delavci.  

 

 

 

Na vsakem koraku vidi 

prednosti sodelovanja.  
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Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Jaz učečo šolo pojmujem kot učenje učencev in učiteljev. 

Spodbujanje timskega dela med učitelji, da pridobivamo vsi.  

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Učenje učencev in 

učiteljev. Spodbujanje 

timskega dela.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Proces, da znanje, ki ga imam, še nadgrajujem (z novimi načini, 

strategijami, z vsem, kar dobim na seminarjih).  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Nadgradnja znanja 

(novi načini, 

strategije), seminarji.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Na tistih področjih, kjer začutim, da potrebujem novo znanje, 

ga nadgradim in se udeležim izobraževanj po svoji lastni volji 

in presoji.  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Nadgradnja znanja, 

seminarji.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B. Vsak se po svoje trudi. To je povsem individualno.  

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Ovira me pravzaprav nič. Spodbuja me pa vsaka neznanka. 

Letos sem bila na ADHD konferenci prvič in to mi je velika 

spodbuda – lastni interes, da si sama lahko izberem.  

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

Tako kot večina 

zaposlenih.  

 

 

Spodbuda: vsaka 

neznanka. 

 

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. Pomembno je, da se stalno razvijamo.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Menim, da naša šola naredi dovolj. Sistem pa bi se moral 

spremeniti. Rehabilitacijska pedagogika se mi zdi zelo velik, 

dober pristop v naše šolstvo. Bi bilo zelo pomembno imeti en 

vmesni člen, ki bi lahko pomagal učiteljem  razrednega pouka.  

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomembno stalno 

razvijanje.  

 

 

 

 

Pomoč učiteljev 

razrednega pouka.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

V glavnem sem se izobraževala v šoli in izven šole. Strokovno 

literaturo stalno pregledujem. Hospitacijo vodstvenega 

delavca oz. ravnateljice imam vsako leto, med kolegi hospitacij 

nimamo. Največ delamo pa v aktivih in v projektih stalno 

sodelujemo.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Izobraževanja v šoli in 

izven šole, branje 

strokovne literature, 

hospitacije ravnateljice, 

aktivi, projekti.  
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Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili? Na katerih področjih se največkrat izobražujete? 

Zakaj? 

Udeležila sem se obveznega izobraževanja, ki ga imamo skupno 

v šoli, Formativno ocenjevanje in zaradi lastnega interesa, 

izobraževanje ADHD. Največkrat se izobražujem na področjih, 

kjer čutim svoj primanjkljaj. Zanima me veliko o otrocih s 

posebnimi potrebami.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

Dve izobraževanji v 

letošnjem letu: 

Formativno 

ocenjevanje in ADHD.  

 

 

Področje otrok s 

posebnimi potrebami.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Ravnateljica zelo podpira izobraževanja. Imamo tudi 

skupna, obvezna izobraževanja za vse zaposlene učitelje na 

šoli. Se mi zdi, da je res dobro poskrbljeno za to.  

 Zelo dobro. Skupna, 

obvezna izobraževanja 

za vse zaposlene.  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Če gremo na kakšen seminar, ki je zanimiv tudi za druge, 

predstavimo tudi drugim, na konferencah si vedno vzamemo 

čas.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

 

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Saj ne moreš brez tega, da z učencem nekaj počneš brez 

novosti. Otroku lahko tako lažje, hitreje oz. drugače odpreš 

dimenzijo učenja.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Zelo sta povezana. 

Učenje z novostmi.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 3–zelo prisotno in 4– 

zelo pomembno za PR: Vse probleme vedno gledamo široko, 

saj drugače ne prideš do dobrega zaključka, rešitve.  

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 



78 

 

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno in 4–zelo pomembno 

za PR: Vsak učitelj dela na svojem osebnem področju, se 

razvijamo in širimo svoje znanje.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno in 4–  zelo 

pomembno za PR: Vsak učitelj mora verjeti v to in seveda 

zaupati v svoje delo, delo otrok.  

SKUPNA VIZIJA: 3–zelo prisotno in 4–zelo pomembno za PR: 

Seveda, saj to smo sami določili. Imeli smo po aktivih in potem 

sestavili prednostno listo, s pomočjo katere so potem oblikovali 

pomembne vizije.  

TIMSKO UČENJE: 3–zelo prisotno in 4–zelo pomembno za 

PR: Se pojavlja, največ delamo v 1. in 2. triadi.  

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

3. Da z lastnim učenjem lahko širiš obzorja, otrokom pomagaš 

na drugačne načine in s tem tudi šoli podaš nekaj novega. 

Veliko lahko vplivamo preko aktivov.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

D. Kaj pa jaz vem, kako je na drugih šolah?! 

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Precej vpliva. Širjenje 

lastnih obzorij, šoli 

podaš nekaj novega, 

vpliv preko aktivov.  

 

 

 

 

Ne morem oceniti.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

3. Da, seveda vpliva, od »šole« (sodelavcev, ravnateljice in 

drugih zaposlenih) velikokrat dobim kaj uporabnega, kar z 

veseljem preizkusim in se učim. Zame je dovolj.  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

D.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Precej vpliva. Od šole 

dobi uporabno znanje.  

 

 

 

 

 

 

Ne morem oceniti.  
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Intervju z učiteljem I (35):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 3. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 35 let 

Vaša dosežena izobrazba: višja  

Naziv: svetovalec  

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice?  

Veselje dela z otroki in podajanje neke snovi.  

Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Ker je širši spekter predmetov, so otroci manjši in mi bolj leži. 

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Veselje do dela z 

otroki.  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Seznanitev oz. podajanje učne vsebine, seznanitev s temeljnim 

znanjem. Tudi velika vzgojna naloga.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Sebe vidim kot vzor. Mislim, da sem uspešna.  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

Podajanje učne snovi, 

vzgoja.  

 

 

 

Vzor otrokom.  

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

5. Zato, ker z veseljem opravljam to delo, hodim v službo z 

veseljem in vidim rezultate svojega dela.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zelo zadovoljen. 

Veselje do poklica.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). Pokomentirajte izbiro.  

5.So dobri pogoji za delo, dobri pogoji za profesionalni razvoj. 

Mislim, da imajo tudi učenci idealne pogoje za učenje in ostale 

stvari, ki sodijo poleg.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zelo zadovoljen. Dobri 

pogoji za delo.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Dobre.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.   

Sodelujem z učitelji razrednega pouka, v aktivih skupaj 

načrtujemo delo, sodelujem tudi z učitelji predmetne stopnje 

(zlasti pri interesnih dejavnostih in pri pomoči, če se s 

komerkoli posvetujem o kakšnem predmetu).  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

Dobre.  

 

 

Aktiv, učitelji razredne 

in predmetne stopnje.  
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Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednost sodelovanja je večja učinkovitost sodelujočih, več 

znanja.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen).  

Utemeljite svoj odgovor. 

5.  

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Prednost: večja 

učinkovitost, več 

znanja.  

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Je to, da se učitelji učimo (vseživljenjsko) in tudi, da je zaznati 

utrip v šoli, da se učenci z veseljem udeležujejo učenja, da z 

veseljem opravljajo naloge. Da je čutiti veselje do učenja.   

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Vseživljenjsko učenje, 

veselje do učenja.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Učitelj se mora ves čas svojega dela udeleževati raznih 

izobraževanj in tekom svojega dela ves čas slediti novostim. Se 

razvija od začetka dela v praksi do zaključka, upokojitve.  

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Udeležba na 

seminarjih, sledenje 

novostim, razvoj od 

začetka do upokojitve.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Jaz skrbim tako, da se ves čas izobražujem. Tekom dela sem 

izredno hodila na fakulteto in dokončala pedagogiko na 

Filozofski fakulteti. Rada se udeležim vseh izobraževanj in tudi 

novosti zelo rada uvedem v razred. Sledim temu, da se lahko 

primerjam z državnim nivojem (tj. z ostalimi učenci v državi).   

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Stalno izobraževanje, 

izredni študij 

pedagogike.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B. Tudi ostali se radi udeležujejo izobraževanj, vsak na svojem 

področju.  

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Mislim, da ovir tako rekoč ni, če si sam motiviran. Moja 

motivacija mi je v spodbudo.  

 

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

Tako kot večina 

zaposlenih.  

 

 

 

Spodbude: motivacija.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

Zelo pomemben. 

Stalno izobraževanje, 

širša razgledanost.  

 

 

 



81 

 

5. Da učitelj lahko sledi in da si širše razgledan, ker tako lažje 

izobražuješ otroke. Jaz mislim, da brez izobraževanj enostavno 

ne moreš delati,  moraš se stalno izobraževati.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Mislim, da je kar dobro. Je zelo veliko ponudbe in učitelji, ki se 

bodo hoteli izobraževati, bodo že našli sebi primerne vsebine. 

Včasih je res, da so sredstva na šoli omejena, ampak, če imaš 

interes, se boš izobraževal. Menim, da bi se na nivoju 

posameznikov morali učitelji začetniki več izobraževati.  

 

 

Omejena sredstva na 

šoli.  

 

Več izobraževanj za 

začetnike.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Preberem članke, če mi ravno pridejo pod roke, uporabljam 

različne priročnike. Zelo rada se opiram na strokovno 

literaturo. Izobražujem se na šoli, kar je ponujeno in še kakšno 

izobraževanje več, v svoji režiji.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Branje člankov in 

priročnikov, 

izobraževanja.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili?  

Bila so 3 ali 4. Udeležili smo se skupnega izobraževanja na 

začetku šolskega leta. Na strokovnih skupinah, študijske 

skupine. Imela sem še eno izobraževanje s področja otrok s 

posebnimi potrebami. Udeležila sem se tudi izobraževanj, ki jih 

organizira občina.  

Na katerih področjih se največkrat izobražujete? Zakaj? 

Nimam prav posebnega področja, kjer bi imela svoje ambicije. 

Najraje se udeležim splošnih izobraževanj (npr. o pedagogiki 

na splošno).  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

3 ali 4 izobraževanja.  

 

 

 

 

 

 

Splošna izobraževanja 

najbolj zanimiva.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Več je izobraževanj, so tudi skupna izobraževanja, kjer 

moramo biti udeleženi vsi učitelji.  

 Zelo dobro. Skupna 

izobraževanja za vse 

učitelje.  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Ja. Predstavimo (na konferencah) in tudi sama sem že 

velikokrat predstavila. Mogoče ne ravno vseh, ampak nekatere 

zanimive pa predstavimo.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

Predstavi zanimiva 

izobraževanja.  
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Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Mislim, da tisti učitelj, ki se stalno razvija, vnaša tudi učenje 

med učence in mu je to pomembno.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Zelo sta povezana. 

Vnos znanja med 

učence.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 3–zelo prisotno in 4– 

zelo pomembno za PR: Definitivno mora učitelj razmišljati 

širše. 

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno in 4–zelo pomembno 

za PR: Posameznik mora delovati zase, mora razvijati svoje 

sposobnosti.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno in 4–zelo 

pomembno za PR: Učitelj mora verjeti v učenca, brez tega ne 

mora biti dober učitelj.  

SKUPNA VIZIJA: 3–zelo prisotno in 4–zelo pomembno za PR: 

V naši šoli se mi zdi, da smo v zadnjih letih zelo napredovali.  

TIMSKO UČENJE: 3–zelo prisotno in 4–zelo pomembno za 

PR: Pomembno je, da se udeležujemo timov. Jaz imam takšne 

izkušnje, da je v začetku poučevanja to še veliko bolj 

pomembno. Da imaš zadaj ekipo učiteljev, s katerimi lahko 

skupaj načrtuješ. In učiteljem začetnikom se trudimo čim bolj 

pomagati.  

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

3. Uvaja novosti, ki potem ostanejo in se primejo. Svojo vizijo 

prenesem na druge učitelje. Vodstvo pri nas to zelo podpira. Če 

bi ti rad kaj novega uvedel, vodstvo to zelo podpre. Včasih niti 

ne potrebujemo posebnega vpliva vodstva, saj če gremo v pravo 

smer, ne oporeka. Sama sem na tak način uvajala (nove 

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Precej vpliva. Uvajanje 

novosti, prenos na 

druge učitelje, podpora 

vodstva.  
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interesne dejavnosti) in nekatere so se prijele, nekatere se tudi 

niso. Se mi zdi, da je z leti videti napredek.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

A.  

 

 

Tak kakor na drugih 

šolah v državi.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

3. Stalna skupna izobraževanja, predstavitve izobraževanj na 

konferencah, vključevanje v nove projekte.  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

A. Jaz mislim, da smo šole vse podobne. Da se na vseh šolah 

dela na podoben način. Moraš napredovati, ker drugače ne 

moreš biti v razredu.   

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Precej vpliva. Skupna 

izobraževanja, 

vključevanje v 

projekte.  

 

 

 

 

Tak, kakor na drugih 

šolah v državi. 

Podobnost med šolami.  

 

Intervju z učiteljem J (6):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 5. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 2 leti. 

Vaša dosežena izobrazba: univerzitetna 

Naziv: brez naziva  

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice? Zakaj ste 

izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

Zaradi veselja do dela z mlajšimi otroki.  

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Veselje do dela z 

mlajšimi otroki.  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

Temeljne poklicne naloge so po mojem mnenju učenje in skrb 

za celostni razvoj otrok ter tudi vzgoja.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

Učenje, skrb za 

celostni razvoj, vzgoja.  

 

 

 

Razumevanje in pomoč 

otrokom.  
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Sebe vidim kot učitelja, ki poskuša otroke razumeti, jim pomaga 

in jih poskuša pripraviti na življenjske situacije. V teh vlogah 

sem uspešna.  

 

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

3. Če bi ocenjevala samo delo z otroki, bi ocenila s 5. Poklic 

učitelja se je z leti zelo spremenil. Zaradi vseh administrativnih 

zadev in vtikanja staršev s svojim poklicem nisem zelo 

zadovoljna, ampak to ocenjujem s 3, tj. srednje zadovoljna.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Srednje zadovoljen. 

Preveč administrativnih 

nalog, vtikanja staršev.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). Pokomentirajte izbiro.  

4. Sem zadovoljna s šolo. Nekaj zadev bi tudi spremenila in zato 

ocenjujem s 4.  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zadovoljen.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Izkušnje z medsebojnim sodelovanjem so dobre, z vsemi učitelji 

dobro sodelujem.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.  

Zaposleni na naši šoli sodelujemo na konferencah in projektih 

in po kabinetih (oz. aktivih).  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednost sodelovanja je v tem, da si pomagamo in skupaj 

oblikujemo ideje. Slabost sodelovanja je v tem, da nekateri 

drugih mnenj ne sprejemajo.  

Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen).  

Utemeljite svoj odgovor. 

5.  Zelo dobro sodelujem z vsemi učitelji.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Dobre izkušnje s 

sodelovanjem.  

 

 

 

 

 

 

Prednost: pomoč in 

skupno oblikovanje 

idej.  

Slabost: nesprejemanje 

mnenj drugih.  

 

 

 

 

 

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Učeča se šola: šola, kjer je v prvi vrsti pomembno stalno 

učenje. Učeča se šola podpira sodelovalno učenje zaposlenih, 

zaposleni se učijo drug od drugega.  

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Pomembnost stalnega 

učenja, podpora 

sodelovalnemu učenju, 
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učenje drug od 

drugega.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Profesionalni razvoj se nanaša na učiteljevo napredovanje, 

stalno strokovno izobraževanje ipd. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Učiteljevo 

napredovanje, stalno 

strokovno 

izobraževanje.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Skrbim tako, da se stalno izobražujem. Obiskujem 

izobraževanja in se učim novega znanja iz strokovne literature. 

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Izobraževanja, 

strokovna literatura.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

B. Če se primerjam z ostalimi zaposlenimi, bi rekla, da se vsi 

trudimo za svoj profesionalni razvoj.  

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

V pomoč in spodbudo mi je motivacija, volja do novega znanja. 

Trenutno me nič ne ovira..  

 

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

 

 

Tako kot večina 

zaposlenih.  

 

Spodbude: motivacija, 

volja do znanja.  

 

 

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

5. PR učitelja se mi zdi zelo pomemben zaradi tega, ker  učitelj 

mora stalno napredovati in biti mora na tekočem z novimi 

stvarmi na področju šolstva.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Če bi imel učitelj manj administrativnih zadev, bi lahko bolj 

vlagal v svoj PR.  

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben. 

Stalno napredovanje, 

na tekočem z novostmi 

šolstva.  

 

 

Potreba po zmanjšanju 

administrativnih zadev.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Na moj PR so vplivali naslednji dejavniki: hospitacije 

ravnateljice, branje strokovne literature, sodelovanje s 

sodelavci in zunanjimi institucijami, sodelovanje v projektih, 

izobraževanja …  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Hospitacije, branje 

strokovne literature, 

sodelovanje s 

sodelavci, projekti, 

izobraževanja.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili? Na katerih področjih se največkrat izobražujete? 

Zakaj? 

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

 

Eno izobraževanje, 

gledališče.  
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Udeležila sem se enega, in sicer na področju gledališča, ker me 

to zanima.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Na šoli podpirajo kakršnakoli izobraževanja.  

  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

Predstavitev sodelavcem se mi zdi pomembna. Sodelavci lahko 

dobijo ideje. Do sedaj pa svojih izobraževanj še nisem 

predstavila ostalim.   

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

Pomembno. Nove 

ideje.  

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Učeča šola podpira stalno učenje in tudi PR učitelja je stalno 

učenje, izobraževanje.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Zelo sta povezana.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče  se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: je 3–zelo prisoten v naši 

organizaciji in 4–zelo pomemben za PR.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno v naši organizaciji, 

ker se vsi učitelji trudimo razvijati in širiti svoje znanje in 4– 

zelo pomembno je za PR.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno v naši šoli 

in 4–zelo pomembno za učiteljev PR.  

SKUPNA VIZIJA. 3–zelo prisotno v naši organizaciji in 3– 

srednje pomembno za PR, ker se učitelj lahko razvija samo s 

svojo vizijo  

TIMSKO UČENJE: 3–zelo prisotno v naši organizaciji, veliko 

sodelujemo in 4–zelo pomembno za PR, ker ima učiteljevo  

sodelovanje v timu veliko prednosti, ki lahko vplivajo na PR. 

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 
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V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

3. Zelo ne more vplivati, ker en sam ne more doseči to, kar 

doseže več ljudi skupaj.  

 Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

A.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Precej vpliva.  

 

 

 

 

 

 

Tak, kakor na drugih 

šolah v državi.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

4. Zato, ker če te organizacija (moji nadrejeni) podpira, te 

razumejo, spodbujajo, bom jaz zelo napredovala. Če pa moram 

delati to, kar si oni zamislijo, pa tudi sama ne bom rastla, 

napredovala, se razvijala.   

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

A.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Zelo vpliva. 

Razumevanje 

nadrejenih te spodbuja 

in napreduješ.  

 

 

 

 

 

Tak kakor na drugih 

šolah po državi.  

 

Intervju z učiteljem K (3):  

BESEDILO KODE POJMI 

Razred, v katerem poučujete: 1. razred 

Število let delovne dobe v šoli: 5 let  

Vaša dosežena izobrazba: univerzitetna 

Naziv: nimam naziva 

  

Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice?  

Ker me veseli delo z otroki.  

Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne učiteljice? 

ODLOČITEV ZA 

POKLIC UČITELJA 

Veselje do dela z 

otroki. Ker je bil 

sorodnik učitelj.  
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Ker je tudi moja mama učiteljica razrednega pouka in mi je bila 

vedno vzornica. Že od majhnega sem se vedno rada igrala, da 

sem  učiteljica.  

Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne 

poklicne naloge (poklicna vloga) učitelja razrednega 

pouka?  

To, da v otroku vzbudiš željo po učenju, da jim korektno podaš 

znanje in jih vzgajaš.  

Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete lastno 

uspešnost v teh nalogah?  

Sebe v teh vlogah vidim dobro. Otrokom sem vzornica, od 

katere se največ naučijo. Trudim se po svojih najboljših močeh, 

vem pa, da moram nekatera področja še razvijati.  

POKLICNA VLOGA 

UČITELJA 

 

 

 

OCENA LASTNE 

USPEŠNOSTI 

 

Vzbujanje želje po 

učenju, podajanje 

znanja, vzgajanje.  

 

 

Dobro. Vzornik.  

V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z 

(1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

5. Delo v razredu me zelo veseli in to je najpomembnejše.  

POKLICNO 

ZADOVOLJSTVO 

Zelo zadovoljen. 

Veselje do dela v 

razredu.  

Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj 

zaposleni? Utemeljite svoj odgovor. Ocenite z (1–zelo 

nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). Pokomentirajte izbiro.  

5. V šoli, kjer poučujem, sem zelo zadovoljna (organizacija dela 

je dobra in prav tako učitelji in ravnatelj).  

ZADOVOLJSTVO V 

ORGANIZACIJI 

Zelo zadovoljen.  

Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem 

znotraj kolektiva vaše šola?  

Dobro sodelujemo. Tudi sama zelo rada sodelujem z drugimi, 

ker dobim ideje, nove načine dela pri pouku.  

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli.   

Sodelujemo večinoma po razredih (npr. učitelji 4. razredov 

skupaj načrtujemo pouk, izdelamo priprave), po triadah in s 

predmetnimi učitelji vedno pogosteje.  

Kje vidite prednosti in slabosti sodelovanja med 

posameznim učiteljem in ostalim kolektivom šole, med 

učitelji in ostalimi strokovnimi delavci ...?  

Prednosti: dobiš nove ideje, ki jih lahko uporabiš pri svojem 

poučevanju, da je pouk pestrejši. Jaz se veliko naučim pri 

sodelovanju z mojo materjo. Slabosti: je ni, v sodelovanju vidim 

samo prednosti.  

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE V 

ŠOLI 

 

 

 

 

 

PREDNOSTI IN 

SLABOSTI 

SODELOVANJA 

Dobro sodelovanje. 

Nove ideje, novi načini 

dela.  

 

 

 

 

 

Prednosti: nove ideje, 

pestrejši pouk, 

sodelovanje z mamo.  
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Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? 

Ocenite z (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 

3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen).  

Utemeljite svoj odgovor. 

5. Zelo dobro sodelujem s šolskim psihologom, ki mi pomaga 

pri reševanju težav in  mi nudi pomoč pri odločitvah.  

Zelo dobro 

sodelovanje.  

Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  

Učeča se šola: šola, kjer se vsi stalno učimo: pridobivamo novo 

znanje, se učimo sodelovanja, solidarnosti.  

POJEM UČEČA SE 

ŠOLA 

Stalno učenje, 

pridobivanje novega 

znanja, sodelovanje, 

solidarnost.  

Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

Profesionalni razvoj učitelja je razvoj, ki se pri učitelju začne 

že na fakulteti. To je stalno učenje učitelja, ki nadgrajuje svoje 

znanje, se seznani z novitetami in jih uporablja pri poučevanju. 

POJEM 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Začetek na fakulteti, 

stalno učenje, 

nadgradnja znanja, 

seznanitev z 

novitetami.  

Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

Za svoj profesionalni razvoj skrbim tako, da se udeležujem 

različnih seminarjev in delavnic. Spremljam novosti na 

področju šolstva v Sloveniji in tudi drugod po svetu. Trenutno 

preko kolegice spoznavam pedagoški pristop Storyline.  

NAČINI 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

 

Udeležba na 

seminarjih, delavnicah, 

spremljanje novosti v 

Sloveniji in po svetu.  

Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite 

za svoj PR: a) bolj kot ostali zaposleni, b) tako kot večina 

zaposlenih, c) manj kot ostali.  

A. Trudim se, da se udeležim čim več izobraževanj, delavnic in 

tečajev. Letos sem opravila tečaj za vaditeljico plavanja. Ne 

bom rekla, da se ostali učitelji ne izobražujejo, ampak se mi zdi, 

da vsi učitelji začetniki na šoli temu posvečamo več pozornosti.  

Kaj vam je v procesu profesionalnega učenja in razvoja 

najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

Spodbuja me moja mama. Veliko mi pomaga in me »rine« 

naprej, da iz sebe izluščim čim več. Ona je tista, ki bi rada, da 

imam narejene vse tečaje in čim več izobraževanj. Hm … ovira, 

ne vem, če me sploh kaj ovira. Mogoče finance, saj le nekaj 

financira šola, ostalo moram prispevati sama.  

 

 

 

 

 

 

 

SPODBUDE IN 

OVIRE PRI 

PROFESIONALNEM 

RAZVOJU 

Bolj kot ostali 

zaposleni. Opravil tečaj 

za vaditelja plavanja. 

Začetniki posvečajo 

več pozornosti PR.  

 

 

Spodbude: pomoč 

mame.  

Ovira: finance.  

Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? 

Ocenite z (1–sploh ni pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne 

vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite svoj 

odgovor. 

POMEMBNOST 

PROFESIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zelo pomemben.  
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5. Zelo pomembno je, da se učitelj profesionalno razvija (sledi 

novostim).  

Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni 

razvoj na nivoju posameznikov, institucij (posamezne šole) 

in na nivoju sistema? 

Vsi učitelji bi se morali kljub delovnim izkušnjam več 

profesionalno razvijati, saj je vsako leto več novosti. 

Izobraževalni sistem v Sloveniji bi učiteljem moral dopuščati 

več samostojnosti, fleksibilnosti. Npr. na Norveškem (ki velja 

za enega boljših šolskih sistemov v Evropi) ima učitelj zelo 

veliko avtonomijo in v Sloveniji to primanjkuje.  

Več samostojnosti, 

fleksibilnosti, 

avtonomnosti.  

Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki 

so vplivali na vaš PR? 

Kot sem že rekla, ima mama velik vpliv name. Tudi z njenimi 

izkušnjami se sama profesionalno razvijam. Branje strokovne 

literature vpliva na moj PR (rada preberem Naravoslovno 

solnico, kjer dobim zelo veliko idej za pouk naravoslovja), 

sodelujem v aktivu in različnih projektih. Tudi hospitacijo sem 

letos imela.  

DEJAVNIKI, KI 

VPLIVAJO NA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

Vpliv sorodnika –

mame, branje 

strokovne literature, 

aktivi, projekti, 

hospitacije.  

Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se 

udeležili? Na katerih področjih se največkrat izobražujete? 

Zakaj? 

Najraje se izobražujem na področju športa in naravoslovja. To 

sta področja, ki me najbolj zanimata. Tudi tuji jeziki so mi 

zanimivi (Storyline). Imeli smo seminar na temo formativno 

spremljanje. Udeležila pa sem se še 3 seminarjev, ki so bili 

povezani s športom. Individualno pa se vključujem (zaradi 

lastne želje) v sodelovanje s kolegico pri delu po Storyline.  

POGOSTOST 

IZOBRAŽEVANJ 

4 izobraževanja in 

individualno učenje o 

Storyline.  

 

 

Področje športa in 

naravoslovje ter tuji 

jeziki.  

Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli 

poskrbljeno za nenehno učenje. Nadaljnje in sprotno  

izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–dobro, 

4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

4. Ravnatelj odobri vsako izobraževanje, s tem ni težav.  

 Zelo dobro.  

Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi 

svojim sodelavcem? (Ali  se vam to zdi pomembno? 

Utemeljite svoj razmislek.) 

To se mi zdi zelo pomembno. Informacije iz izobraževanj 

predstavim sodelavkam, ki jih to področje zanima. Največkrat 

si to predstavimo punce, ki se tudi po pouku družimo, na kavi.  

PREDSTAVITEV 

INFORMACIJ IZ 

IZOBRAŽEVANJ 

 

Zelo pomembno. 

Predstavitev izven 

šolskega prostora. 

Lastni interes.  
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Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju 

povezana pojma učeča se šola in profesionalni razvoj 

učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 

3–ne vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). 

Utemeljite svoj odgovor. 

Učeča se šola je šola, kjer se stalno učimo. Učitelj pa se 

profesionalno razvija preko stalnega učenja.  

POVEZAVA POJMA 

UČEČA SE ŠOLA IN 

POJMA 

PROFESIONALNI 

RAZVOJ UČITELJA 

Sta zelo povezana. 

Stalno učenje in preko 

njega PR.  

V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče se 

organizacije. Ocenite, v kolikšni meri so te značilnosti 

prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–

delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za 

vaš profesionalni razvoj (1–sploh niso pomembne, 2–manj 

pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).   

SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA: 2–delno prisotno v naši 

organizaciji. 4–zelo pomembno za PR, ker je pomembno, da so 

učitelji sposobni težave strokovno, jih preučiti in pogledati 

širše.  

OSEBNO MOJSTRSTVO: 3–zelo prisotno, ker vsi zaposleni 

»uveljavljamo« osebno vizijo in se vsi trudimo, da dobro 

poučujemo. 4–zelo pomembno za učiteljev PR, ker razvija 

lastne sposobnosti in širi znanje ter gradi na svojem osebnem 

razvoju.  

MISELNI oz. MENTALNI MODELI: 3–zelo prisotno v naši 

šoli: učitelji smo zelo zadovoljni, če učenci pokažejo napredek, 

uspeh. 4–zelo pomembno za PR, ker učitelj mora verjeti v 

učence, da lahko dosežejo najboljše rezultate. S svojo 

strokovnostjo jim učitelj lahko pomaga.  

SKUPNA VIZIJA. 3–zelo prisotno v naši šoli. Učitelji imamo 

osebne vizije, ki jih poskušamo povezati s skupno vizijo šole. 

Šola ima kot celota postavljene skupne cilje, ki jim vsi sledimo. 

4–zelo pomembno za PR.  

TIMSKO UČENJE: 2–delno prisotno v naši šoli. Nekateri raje 

delajo samostojno. 4–zelo pomembno za PR: dobiš ideje in 

porabiš manj časa za načrtovanje pouk, če načrtujemo skupaj. 

ZNAČILNOSTI 

UČEČE SE 

ORGANIZACIJE 

 

 

V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z 

lastnim učenjem in profesionalno angažiranostjo vpliva na 

oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne more vplivati, 

2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  

Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

VPLIV 

POSAMEZNIKA NA 

OBLIKOVANJE 

UČEČE SE ŠOLE 

Zelo vpliva, če vodstvo 

to podpira. Dobre ideje.  
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4. Posameznik lahko zelo vpliva na oblikovanje učeče se šole, 

če ga vodstvo pri tem podpira. Dobre ideje se predstavijo in 

postopoma uvedejo v pouk. Morajo pa te podpreti tudi ostali 

zaposleni, saj prav oni največkrat niso odprti za spremembe.  

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje 

institucije je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah 

v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

B. Naš ravnatelj zelo spodbuja novosti, dobre ideje, projekte 

ipd. in upošteva ideje vsakega posameznika.  

 

 

 

Večji kot po drugih 

šolah. Upoštevanje idej 

vsakega zaposlenega.  

V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega? Menim, da (1–

ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine 

vplivanja.  

4. Šola lahko z naborom različnih delavnic, izobraževanj in 

projektov zelo vpliva na razvoj posameznika, ker pridobi novo 

znanje, ideje.  

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije  na profesionalno 

učenje in razvoj posameznega zaposlenega je po vaši 

presoji: a) tak kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot 

po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem 

oceniti.  

D. Projekti se velikokrat ponavljajo (podobne teme, ki so le 

drugače naslovljene), skupnih izobraževanj imamo zelo malo, 

veliko je na ravni posameznika, kar narediš sam.  

VPLIV UČEČE SE 

ORGANIZACIJE NA 

POSAMEZNIKA 

Zelo vpliva. Delavnice, 

izobraževanja, projekti.  

 

 

 

 

 

 

 

Ne morem oceniti. 

Veliko je na ravni 

posameznika.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jih razvrstili v štiri podpoglavja:  

1. Izkušnje učiteljev z medsebojnim sodelovanjem znotraj kolektiva in njihova 

naklonjenost medsebojnemu sodelovanju.  

2. Učiteljeva pojmovanja učeče se šole in njihova presoja šole, v kateri poučujejo, z vidika 

postavk učeče se organizacije. 

3. Učiteljeva pojmovanja profesionalnega razvoja pedagoških delavcev in njihova presoja 

dejavnikov, ki vplivajo na njihov profesionalni razvoj  

4. Učiteljeva presoja vpliva učeče se šole na njihov profesionalni razvoj in obratno, vpliv 

posameznika na oblikovanje učeče se šole 

 

4.1. IZKUŠNJE UČITELJEV Z MEDSEBOJNIM SODELOVANJEM 

ZNOTRAJ KOLEKTIVA IN NJIHOVA NAKLONJENOST 

MEDSEBOJNEMU SODELOVANJU  

V tem poglavju bomo podrobneje proučili medsebojno sodelovanje učiteljev znotraj šole,  

zadovoljstvo učiteljev z medsebojnim sodelovanjem in načrtovanjem dela ter prednosti in 

slabosti, ki jih vidijo učitelji pri sodelovanju.  

 

– Medsebojno sodelovanje učiteljev znotraj kolektiva  

Zanimalo nas je, kakšno je medsebojno sodelovanje znotraj šole, kjer učitelji letos poučujejo. 

Analiza je pokazala, da imajo vsi učitelji dobre, nekateri  celo odlične izkušnje z medsebojnim 

sodelovanjem znotraj kolektiva na šoli. Le eden od učiteljev je izpostavil, da sicer v aktivu 

sodelujejo zelo dobro, da pa je sodelovanje z ostalimi zaposlenimi na šoli slabo, saj se med 

seboj premalo videvajo. Učitelje smo prosili, da navedejo tudi načine sodelovanja, ki se 

najpogosteje izvajajo na njihovih šolah. Učitelji so navedli več različnih načinov, v večini pa 

se le-ti pri vsakem učitelju zgolj ponavljajo. Učitelj H je povedal: »Pri nas medsebojno 

sodelovanje poteka vertikalno in horizontalno, se pravi, da delamo z učitelji predmetne stopnje, 

kot aktiv pa tudi učitelji od 1. do 5. razreda.« Tudi ostali sodelujoči učitelji so med 

najpomembnejšimi načini sodelovanja navedli sodelovanje z razrednimi in predmetnimi učitelji 

ter učitelji v podaljšanem bivanju, delo v aktivih, študijskih skupinah, sodelovanje na 

konferencah in projektih. Nekateri učitelji pa so navedli tudi sodelovanje z zunanjimi delavci, 

šolsko svetovalno službo, knjižničarko in sodelovanje z učitelji drugih šol.  
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– Zadovoljstvo z medsebojnim sodelovanje in načrtovanjem dela  

Učitelje smo prosili, da na lestvici (1–sploh nisem zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 3–delno 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen) opredelijo zadovoljstvo z medsebojnim 

sodelovanjem in načrtovanjem dela med zaposlenimi. Čeprav so vsi učitelji odgovorili, da 

imajo dobre ali celo odlične izkušnje z medsebojnim sodelovanjem, pa se je pri tem vprašanju 

en učitelji opredelil, da je delno zadovoljen, štirje učitelji so zadovoljni in 7 učiteljev je zelo 

zadovoljnih. Učitelj, ki je odgovoril, da je delno zadovoljen (3) je učitelj začetnik. Kot razlog, 

zakaj je izbral oceno 3, je povedal: »Mogoče je problem to, da mene vedno »snamejo«, ker sem 

zadnji prišel na to šolo in moram vedno imeti čas za vse. Velikokrat se je zgodilo, da sem moral 

nadomeščati brez priprave, brez predhodnega načrtovanja (sem npr. za nadomeščanje izvedel 

le nekaj minut pred nadomeščanjem).« Učitelj F, ki je z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med zaposlenimi zadovoljen, si želi več sodelovanja s svetovalno delavko, 

saj meni, da imajo v šoli vedno več problematičnih otrok, se pa zaveda dejstva, da je tudi 

svetovalna delavka velikokrat preobremenjena. Zanimiv je odgovor učitelja D, ki pravi: »Nič 

ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše!«, s čimer se tudi sami strinjamo. Slednje je lahko 

tudi razlog za razliko v odgovorih učiteljev glede izkušenj s sodelovanjem in oceno 

zadovoljstva s sodelovanjem. 

 

– Prednosti in slabosti sodelovanja 

Zanimalo nas je, katere prednosti in slabosti opažajo razredni učitelji pri medsebojnem 

sodelovanju. 7 učiteljev od 12 je izpostavilo, da s sodelovanjem posameznik  pridobiva nove 

ideje (zaradi katerih je pouk lahko pestrejši) oz. več znanja, informacij. Večina učiteljev se 

strinja, da je pri sodelovanju možnost večje učinkovitosti sodelujočih in uvid v različna mnenja. 

Učitelj D navaja: »… iščem svoja šibka področja pri ostalih, ki mi lahko pomagajo.« Učitelj E 

je med prednostmi navedel oblikovanje prijateljskih vezi, učitelj G pa porazdelitev dela. A. 

Polak (1997, 1999 in 2001, v Polak, 2007)  navaja prednosti, ki so bile zaznane pri timskem 

delu učiteljev, v projektu Drugače v drugačno šolo: medsebojno dopolnjevanje članov tima v 

znanju, sposobnostih in spretnostih; dopolnjevanje učiteljev o temeljnih pojmih poučevanja, v 

didaktičnih pristopih in oblikah dela; učitelji pridobijo več idej, zato je načrtovanje lažje, 

časovno krajše, pouk pa bolj zanimiv, kakovostnejši; več medsebojne podpore in čustvene 

sprejetosti med učitelji … Kar 5 učiteljev v medsebojnem sodelovanju ne vidi slabosti, 4 učitelji 

pa se »pritožujejo« nad pomanjkanjem časa in natrpanimi urniki. Učitelja E in F kot slabost 

navedeta prilagajanje drugim sodelujočim, učitelj J pa navede, da je slabost v nesprejemanju 

mnenj drugih. O problemu medsebojnega prilagajanja v sodelovanju piše tudi A. Polak (1997, 
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v Polak, 2007), ki pravi, da se pogosto lahko pojavi nestrinjanje in s tem občutek 

neenakopravnosti (prav tam).  

 

4.2. UČITELJEVA POJMOVANJA UČEČE SE ŠOLE IN NJIHOVA 

PRESOJA ŠOLE, V KATERI POUČUJEJO, Z VIDIKA POSTAVK 

UČEČE SE ORGANIZACIJE 

V tem poglavju bomo podrobneje pogledali:  

– opredelitev učeče se šole in 

– značilnosti učeče se šole.  

 

– Opredelitev učeče se šole  

Holly in Sounthworth (1989, v Muršak idr., 2011) opredeljujeta značilnosti učeče se šole z 

naslednjimi poudarki: skupno načrtovanje dela in zavedanje medsebojne odvisnosti zaposlenih, 

dobri medosebni odnosi, vsakemu posamezniku je omogočeno razvijanje na vseh področjih 

nadarjenosti, delovanje v skupinah, učenje skupaj z drugimi, soodgovornost, osebni prispevek 

vsakega posameznika je zelo pomemben, delitev dela in odgovornosti, odprtost za novo in 

boljše, sprejemanje drugačnosti, dajanje pobud, inovacije, novosti, zaupanje v lastne moči in 

sposobnosti, samoocenjevanje, skupni in individualni razvoj, napredek … 

 

Učiteljem smo zastavili odprto vprašanje o tem, kako oni pojmujejo učečo se šolo. Dobili smo 

različne odgovore, skupno večini pa je bilo to, da so v svojo »definicijo« vključili učenje, ki je 

bodisi učenje učiteljev in učencev, vseživljenjsko učenje ali stalno oz. nenehno učenje. Učitelj 

G pravi: »Kolektiv se uči, konstantno razvija.« Učitelj F pa to še dopolni: »… šolo, katera sledi 

razvoju vzgoje in izobraževanja oz. sledi raziskavam, sledi didaktičnim priporočilom, novim 

metodam in oblikam dela, se nenehno izobražuje na vseh področjih, …« »Učečo se šolo vidim 

…, da se šola seznani z novimi metodami, pripomočki na področju vzgoje in izobraževanja. 

Nova znanstvena dognanja in novi projekti na šoli«, pa učečo se šolo opiše učitelji C. Definicija 

učitelja C se je nekako najbolj približala definiciji učeče se šole po Holly in Sounthworth 

(1989), saj obe poudarjata odprtost za novo, boljše, učenje z drugimi.  

 

– Značilnosti učeče se šole 

Po Sengeju (1999) so temeljne značilnosti učeče se organizacije: sistemski način razmišljanja, 

odličnost osebja, mentalni modeli, skupna vizija in timsko učenje. Učiteljem smo predstavili 

značilnosti in jih prosili, da ocenijo, koliko so te značilnosti prisotne v njihovi organizaciji (1–



96 

 

niso prisotne, 2–delno prisotne, 3–zelo prisotne) in kako pomembne za njihov PR (1–sploh niso 

pomembne, 2–manj pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).  

 

Vse navedene značilnosti so v povprečju, po mnenju učiteljev, zelo pomembne za učiteljev 

profesionalni razvoj. Sistemski način razmišljanja, po mnenju učitelja C in učitelja G, je srednje 

pomemben za profesionalni razvoj, razloga, zakaj sta se tako odločila, pa nista navedla. Učitelju 

J pa se zdi skupna vizija srednje pomembna za učiteljev profesionalni razvoj, saj pravi: »… ker 

tudi samo s svojo vizijo se lahko učitelj razvija.«  Glede prisotnosti navedenih značilnosti v 

šolah pa si učitelji niso bili najbolj enotni.  

a) Sistemski način razmišljanja je v povprečju le delno prisoten. Tako je 

odgovorilo 7 učiteljev, učitelj D pa je povedal: »Mislim, da gremo pri reševanju 

problemov počasi, da ne znamo oz. smo tudi z zakonom tako omejeni, da se 

moramo velikokrat vrniti nazaj in ne gledamo vsakih posameznih delov.«  

b) O prisotnosti osebnega mojstrstva je 8 učiteljev odgovorilo, da je zelo prisotno 

v njihovi šoli,  saj  se zaposleni radi naučijo kaj novega in verjamejo v razvoj 

svojih sposobnosti. 4 učitelji od 12 pa so ocenili, da je osebno mojstrstvo le delno 

prisotno. Učitelj Č misli, da zaposleni na šoli ne vlagajo v lastno izobraževanje 

in ne razvijajo sami sebe kot učitelja.  

c) Miselni oz. mentalni modeli so v povprečju zelo prisotni v šolah učiteljev. 3 

učitelji so ocenili, da so le delno prisotni. Razlog navede učitelj Č, ki pravi, da 

nekateri učitelji na šoli ne verjamejo v vsakega učenca v polni meri. En učitelj 

(učitelj D) pa je ocenil, da mentalni modeli niso prisotni v njihovi šoli. Pove: 

»Tukaj nas je pa država spravila na 1, ker nihče ne verjame v vzgojo in 

izobraževanje. Nihče ne posluša učiteljev, stalno se menjajo ministri in se mi 

zdi, da se nismo premaknili naprej.«  

d) Tudi skupna vizija šole je, glede na povprečje odgovorov, prisotna v sodelujočih 

šolah. Trije učitelji so ocenili, da je skupna vizija njihove šole delno prisotna. 

Učitelj E pove, da bi lahko ravnateljica sprejela več mnenj in vizij 

posameznikov.  

e) 6 učiteljev je mnenja, da je timsko delo v njihovi šoli zelo prisotno, 6 pa jih je 

mnenja, da je timsko delo le delno prisotno. Med razloge, zakaj so se odločili za 

delno prisotnost, so navedli predvsem to, da bi bilo lahko timskega dela več.  
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4.3. UČITELJEVA POJMOVANJA PROFESIONALNEGA RAZVOJA 

PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN NJIHOVA PRESOJA 

DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA NJIHOV PROFESIONALNI 

RAZVOJ 

V tem poglavju bomo podrobneje pogledali:  

– odločitev učiteljev za poklic, 

– mnenje učiteljev o poklicnih nalogah, 

– opredelitev profesionalnega razvoja učitelja, 

– zaznavanje pomembnosti profesionalnega razvoja učitelja, 

– načini profesionalnega razvoja učitelja, 

– spodbude in ovire pri profesionalnem razvoju, 

– pogostost izobraževanj in dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj. 

 

– Odločitev učiteljev za poklic 

Cenčič  (2000, v Ivanuš Grmek in Lačen, 2008) navaja, da je: »izbira poklica ena najbolj 

zahtevnih stopenj v življenju posameznika. Za učiteljski poklic je pomembno, da se zanj 

izobražujejo kandidati, ki so se premišljeno in zavestno odločili, da se bodo v svojem poklicnem 

delu ukvarjali s poučevanjem.« V intervjujih nas je zanimalo, zakaj so se sodelujoči odločili za 

poklic učitelja. 10 učiteljev od 12 je izpostavilo, da so poklic učitelja izbrali predvsem zaradi 

ljubezni do otrok in veselja do dela z njimi. Učitelj F pravi, da je ta poklic izbral, ker: »Si 

avtonomen, si organiziraš delo, kot si zamisliš, ker delaš z otroki in ker je vsak izziv drugačen, 

ker je delo dinamično.« Učitelj H je želel postati učitelj že od 3. razreda osnovne šole. Tako kot 

trije drugi učitelji, je tudi učitelj H navedel, da se je za poklic odločil zaradi vzora drugih 

učiteljev. Učitelju H je bila vzornica soseda, ki je bila učiteljica. Učitelju Č pa učiteljica, ki ga 

je učila v 4. razredu. Učitelju G je bila vzor družina, v kateri je bilo nekaj učiteljev. Učitelj K 

pa pravi, da je ta poklic izbral, ker: »Je tudi moja mama učiteljica razrednega pouka in mi je 

bila vedno vzornica.«  

 

Učitelje smo vprašali tudi o razlogih, zakaj so izbrali ravno poklic razrednega učitelja. V večini 

so učitelji odgovorili, da so se za razrednega učitelja odločili, ker jih bolj veseli delo z mlajšimi 

otroki. Učitelj I poleg veselja do dela z mlajšimi otroki omenja tudi širši spekter predmetov. 

Učitelj C navaja: »Prvotno sem imel željo postati učitelj glasbe. Zaradi spleta okoliščin pa sem 

postal učitelj razrednega pouka.« Podoben razlog navede tudi učitelj D, ki si je želel postati 

učitelj športa, doda: »Zaradi tega, ker sem oboževal šport, so mi svetovali, da naj grem raje na 
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razredni pouk, ker ne bom dobil zaposlitve kot učitelj športa.« Prvotna izbira za poklic učitelja 

E pa je bila predšolska vzgoja. Ko smo ga vprašali, zakaj je potem postal učitelj razrednega 

pouka, pa doda: »Vedno sem si želel postati vzgojitelj, vendar zaradi števila točk pri vpisu na 

predšolsko vzgojo, nisem bil sprejet. Na drugo mesto sem vpisal razredni pouk in bil sprejet.«  

 

V raziskavi M. Ivanuš Grmek in M. Javornik Krečič (2005, v Ivanuš Grmek in Ličen, 2008) so 

študentje  med razloge  za izbiro poklica učitelj razrednega pouka navedli: »mislim, da bom 

hitro napredoval, učiteljski poklic me sam po sebi ne privlači toliko, bolj me privlači to, kakšno 

finančno korist omogoča, dolge počitnice …«, česar v naši raziskavi nismo zasledili.  Kljub 

temu da ima vsak poklic prednosti in slabosti, se nam zdi pomembno, da vsak učitelj (ali 

študent) prispeva h kvaliteti pedagoškega dela in se zaveda pomena lastnega profesionalnega 

ravnanja in razvoja tudi z vidika profesionalizacije poklica.  

 

– Mnenje učiteljev o poklicnih nalogah učitelja 

Pri vprašanju, kjer smo učitelje vprašali, kaj je po njihovem mnenju temeljna poklicna naloga 

učitelja, so učitelji v večini odgovorili, da je to učenje, posredovanje znanja oz. izobraževanje 

otrok (11 učiteljev). 8 učiteljev je odgovorilo, da je temeljna poklicna naloga tudi vzgoja otrok, 

en učitelj pa je omenil, da je po njegovem mnenju temeljna naloga predaja vrednot otrokom in 

en učitelj je omenil poučevanje osnov za otrokovo nadaljnje življenje. Učitelj J pravi, da je 

temeljna poklicna naloga učitelja, da skrbi za celostni razvoj otrok, učitelj G pa izpostavi, da je 

po njegovem mnenju pomembno to, da je učitelj strokovnjak na področju metodike. Učitelj D 

pove, da je naloga učitelja predvsem, da: »… otroke opismenim, da jim pomagam, z njimi 

rastem v njihovih najboljših sposobnostih.« Dva sodelujoča učitelja menita, da mora biti učitelj 

dober vzornik oz. zgled otroku.  

 

Učitelje smo v nadaljevanju prosili, da ocenijo svojo lastno uspešnost v poklicnih nalogah. 

Največ učiteljev je odgovorilo, da so pri opravljanju temeljnih nalog uspešni (5 učiteljev), dva 

sta odgovorila, da uspešnost ocenjujeta dobro, nekateri pa se niso opredelili z uspešno ali 

neuspešno, pač pa so navedli načine, kako te temeljne naloge izvajajo pri svojem delu. Učitelj 

A pove: »Sebe vidim kot zgled. … znanje poizkušam posredovati na različne načine. Pri 

predajanju znanja sem kreativen, učencem želim približati smisel snovi, želim, da se zavedajo, 

koliko že znajo in kaj še morajo znati.« Všeč nam je bila izjava učitelja Č, ki meni, da je 

najpomembnejše to, da otrok ne prikrajša za njihovo otroštvo, a hkrati ve, da mora otroke tudi 

»pritisniti« k delu. Oba sodelujoča učitelja začetnika, ki imata v šoli 1 leto delovnih izkušenj, 
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sta pri tem vprašanju pokazala, da se zavedata svojega začetka poučevanja. Učitelj E meni, da 

ima več znanja na področju teorije, primanjkuje pa mu znanja iz prakse. Učitelj F, ki je tudi 

začetnik, pa pravi: »Trudim se, da naloge opravljam najbolje (po svojih zmožnostih), vendar 

pa te vsaka nova izkušnja nauči veliko več. To pa bom pridobila z leti.« Zanimivo odgovarja 

učitelj D, ki ima sicer 25 let delovne dobe v šoli: »Uspešnost ocenjujem zelo različno. Pride 

obdobje, ko si ves ponosen, srečen, ko otrokom gre dobro. In pridejo obdobja, ko otrokom ne 

gre in sam sebe vprašaš, če ti kaj narobe delaš ali bi moral poskusiti drugače.«  

 

– Opredelitev profesionalnega razvoja učitelja  

Zaradi pomembnosti učiteljevega profesionalnega razvoja smo želeli ugotoviti, kako učitelji 

sploh razumejo pojem profesionalni razvoj učitelja. M. Valenčič Zuljan (1999, 2001) učiteljev 

profesionalni razvoj opredeljuje kot: »proces signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega 

učenja, pri katerem študenti učitelji razvijajo (osmišljajo) svoja pojmovanja in spreminjajo 

svojo prakso poučevanja: gre za proces, ki vključuje učiteljevo osebnostno, poklicno in socialno 

dimenzijo in pomeni učiteljevo napredovanje v smeri kritičnega, neodvisnega, odgovornega 

odločanja in ravnanja.«  

 

Učitelj H pravi: »Proces, da znanje, ki ga imam, še nadgradim …«  Učitelj B poleg nadgradnje 

znanja dodaja še: »…iščeš dobre socialne veščine, saj so otroci dandanes drugačni.« Učitelj D 

pa pravi, da profesionalni razvoj učitelja razume kot to, da: »Se učitelj razvija na vseh smereh: 

na vsebinskih, procesnih, sodelovanja s starši in drugimi, da sodelujemo tudi izven svojega 

okvirja učitelja. Na koncu pa tudi to, da verjamem vase (s psihološkega vidika), da najdem sebe 

kot učitelja.« 4 učitelji od 12 so pri razumevanju profesionalnega razvoja vključili tudi stalno 

izobraževanje oz. udeležbo na seminarjih.  

Podobno tudi Erčulj (2011) poudarja, da morajo učitelji nenehno izboljševati svoje delo, če 

želijo učencem ponuditi najboljše. S tem se strinja tudi 6 učiteljev, ki so poudarili, da je 

pomembno, da učitelji pri svojem profesionalnem razvoju sledi novostim. Učitelj G pa poudari, 

da je: »najhuje takrat, če učitelj stagnira.«   

 

– Zaznavanje pomembnosti profesionalnega razvoja učitelja 

Vsi učitelji so odgovorili, da se jim zdi profesionalni razvoj učitelja zelo pomemben. 

Profesionalni razvoj je, po mnenju učitelja E, zelo pomemben, ker učitelj mora vedeti, kaj 

poučuje in tudi kako to snov najlažje približa otrokom. Učitelj B pove: »Profesionalni razvoj 
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je zelo pomemben predvsem zaradi načina življenja, ki se vsako leto spreminja v svojo smer, s 

tem so tudi generacije otrok vsako leto drugačne in učitelj mora slediti novostim.«  

 

Učitelje smo vprašali, kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno narediti za učiteljev 

profesionalni razvoj na nivoju posameznika, posamezne šole in tudi na nivoju sistema. Na 

nivoju posameznika so učitelji omenili predvsem učiteljevo željo, da se ga ne sili v nekaj, kar 

ga ne zanima in večje zaupanje v sam poklic učitelja. Učitelj D je izpostavil, da so učni načrti 

prenatrpani, učitelj E pa pravi, da je v šolah premalo poudarka na učencih s posebnimi 

potrebami. Z njim se na nek način strinja tudi učitelj H, ki pravi: »… rehabilitacijska 

pedagogika se mi zdi zelo velik, dober pristop v naše šolstvo. Bi bilo zelo pomembno imeti en 

vmesni člen, ki bi lahko pomagal učiteljem razrednega pouka.« Nekateri učitelji menijo, da so 

potrebne spremembe na nivoju sistema izobraževanja v Sloveniji.  Učitelj A pravi, da bi moral 

imeti bolj prilagodljiv sistem,  učitelj K pa ga dopolni: »Izobraževalni sistem v Sloveniji bi 

moral dopuščati več samostojnosti, fleksibilnosti. Na Norveškem … ima učitelj zelo veliko 

avtonomijo in v Sloveniji to primanjkuje.« Tudi učitelj G trdi, da bi bile na nivoju sistema 

potrebne spremembe, te pa se bodo zgodile izključno s spremembo dela učiteljev. Oba učitelja 

začetnika, ki imata 1 leto delovne dobe v šoli, pravita, da bi šole oz. tudi sistem moral učiteljem 

začetnikom nuditi večjo podporo in več izobraževanj. S tem, da se morajo učitelji začetniki 

izobraževati več, se strinja tudi učitelj, ki ima v šoli že 35 let delovne dobe. Učitelj začetnik F 

pravi: »V začetku profesionalne poti učitelja bi moral učitelja nekdo spremljati, mu pomagati.« 

Tudi M. Valenčič Zuljan idr. (2007) pravijo, da je mentoriranje v uvajanje v poklic zelo 

pomembno. Domače in tuje raziskave kažejo, da študenti in učitelji začetniki ocenjujejo, da ima 

mentor zelo velik vpliv na njihovo poklicno delovanje in razmišljanje (prav tam). M. Valenčič 

Zuljan idr. (2007, str. 125) navaja: »Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, 

postavlja svojega varovanca pred nove izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, 

po drugi strani pa pomaga, olajša delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napaka in drugimi 

posledicami neizkušenosti.« Nedvomno pa ima veliko vlogo v procesu uvajanja v poklic tudi 

ravnatelj. Učitelj začetnik, njegov mentor in ravnatelj morajo sodelovati na način, ki bo učitelju 

začetniku omogočil kvalitetno vključitev v delo (Valenčič Zuljan idr., 2007, str. 185).  

 

– Načini profesionalnega razvoja učitelja 

Na vprašanje, kako skrbijo za svoj profesionalni razvoj, so učitelji odgovarjali zelo podobno. 8 

učiteljev je izpostavilo sodelovanje na seminarjih oz. izobraževanjih, 5 učiteljev pa branje 

člankov, šolske zakonodaje in strokovne literature. Nekateri učitelji so izpostavili še 
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sodelovanje v aktivih, študijskih skupinah, projektih in delavnicah. Učiteljica I je povedala, da 

je imel vpliv na njen PR tudi izredni študij pedagogike, ki ga je ob delu zaključila na Filozofski 

fakulteti.  

Učitelje smo prosili, da se primerjajo z ostalimi zaposlenimi na njihovi šoli v tem, kako skrbijo 

za svoj PR (A–več kot večina, B–tako kot večina zaposlenih, C–manj kot ostali). 10 od 12 

učiteljev meni, da za svoj profesionalni razvoj skrbijo tako kot večina zaposlenih na šoli. 

Nekateri so to argumentirali s tem, da se vsi zaposleni udeležujejo izobraževanj, da se vsi trudijo 

in so zelo zavzeti za nove stvari. 2 učitelja od 12 pa sta odgovorila, da za profesionalni razvoj 

po njunem mnenju skrbita več kot večina ostalih učiteljev. Učitelj A, ki ima v šolstvu 3 leta 

izkušenj, je povedal: »Za ta odgovor sem se odločil, ker se kot učitelj, ki je šele na začetku svoje 

poklicne poti, zavedam pomembnosti svojega profesionalnega razvoja.« Učitelj K, s petimi leti 

delovne dobe, pa je povedal: »Trudim se, da se udeležim čim več izobraževanj, delavnic in 

tečajev. … ne bom rekel, da se ostali učitelji ne izobražujejo, ampak se mi zdi, da vsi učitelji 

začetniki na šoli temu posvečamo več pozornosti.« Pomembno je poudariti, da sta se sodelujoča 

učitelja, ki imata najmanj let delovne dobe v šoli (tj. 1 leto) opredelila, da za svoj profesionalni 

razvoj skrbita tako kot večina zaposlenih v šoli. M. Valenčič Zuljan idr. (2011) trdijo, da ima 

začetek poklicnega delovanja učiteljev dolgoročni vpliv na njihov profesionalni razvoj, na 

poklicno učinkovitost, poklicno zadovoljstvo in tudi na dolžino poklicne kariere. Zaradi tega je 

po našem mnenju zelo pomembno, da se učitelji začetniki zavedajo pomembnosti 

profesionalnega razvoja in  mu posvečajo kar se da največ pozornosti.  

 

– Spodbude in ovire pri profesionalnem razvoju 

Po mnenju M. Valenčič Zuljan idr. (2011, str. 14) je za profesionalni razvoj pedagoških 

delavcev zelo pomembno, da le-ti niso prepuščeni sami sebi, temveč, da imajo pri svojem 

profesionalnem razvoju različne spodbude. Sodelujoče učitelje v naši raziskavi smo vprašali, 

kaj njih v procesu profesionalnega učenja in razvoja spodbuja oz. kaj jim je v pomoč. 7 učiteljev 

od 12 je odgovorilo, da jim je največja spodbuja njihova motivacija, lasten interes oz. želja po 

profesionalnem razvoju. Štirje učitelji so povedali, da so jim v pomoč tudi sodelavci in vsi ostali 

zaposleni, tudi vodstvo. Učitelj G je rekel: »V spodbudo so pozitivni učinki mojega razvoja na 

učencih.« Enemu od učiteljev pa je v spodbudo mama in pravi: »Spodbuja me mama. Veliko mi 

pomaga in me »rine« naprej, da iz sebe izluščim čim vem.« Pri ovirah v profesionalnem razvoju 

so štirje učitelji odgovorili, da ovir ni oz. le-teh ne vidijo. Prav tako so štirje učitelji odgovorili, 

da je njihova največja ovira čas. Učitelj G pa kot oviro pri svojem profesionalnem razvoju 

navede: »Trenutna ovira je majhen otrok doma.«  
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– Pogostost izobraževanj in dejavniki, ki vplivajo na profesionalni razvoj 

Vsi učitelji so odgovorili, da na njihov profesionalni razvoj v večini vpliva branje člankov, 

strokovne literature in priročnikov, sodelovanje v različnih projektih ter sodelovanje z drugimi 

učitelji v aktivih. 7 učiteljev od 12 je v letošnjem šolskem letu imelo vsaj eno hospitacijo 

vodstvenega delavca. Nihče od učiteljev pa ni imel hospitacije med kolektivom učiteljev. 

Učitelj K je izpostavil, da je dejavnik, ki vpliva na njegov profesionalni razvoj, njegova mama 

in njene izkušnje.  

 

Učitelji so se v povprečju udeležili dveh izobraževanj v letošnjem šolskem letu. Izstopala sta 

učitelj B, ki se letos ni udeležil nobenega izobraževanja (pravi, da je pred upokojitvijo in se več 

ne izobražuje) in učitelj D, ki se je letos udeležil vsaj 6 ali 7 izobraževanj. Učitelji so povedali, 

da se izobražujejo v skupnih izobraževanjih, ki so organizirana na šoli in v izobraževanjih po 

lastnem interesu. Med podatki lahko vidimo, da se določena izobraževanja med učitelji 

ponavljajo, npr. formativno izobraževanje in pravna varnost. Sodelujoči učitelji pa so se letos 

udeležili tudi naslednjih izobraževanj: Bridge to learning, Učeča se šola: sodelovanje, 

Montessori, ADHD, Vodenje pevskega zbora. Zanimalo nas je tudi, na katerih področjih se 

učitelji največkrat v svoji karieri izobražujejo. Največ izobraževanj se učitelji udeležijo zaradi 

lastne želje oz. ambicij. Učitelj H je povedal: »Največ se izobražujem na področjih, kjer čutim 

svoj primanjkljaj. Zanima me veliko o otrocih s posebnimi potrebami.« V nasprotju z učiteljem 

H pa se učitelj D največkrat izobražuje na področjih, kjer je že dober, zato da bi bil še boljši.  

 

Učitelje smo prosili, da na lestvici od 1 do 4 ocenijo, v kolikšni meri je na njihovi šoli 

poskrbljeno za nadaljnje in sprotno izobraževanje zaposlenih. 10 od 12 učiteljev je odgovorilo, 

da je na njihovi šoli zelo dobro poskrbljeno in da vodstvo izobraževanja podpira in jih tudi 

spodbuja. Dva učitelja pa sta odgovorila, da je za nenehno izobraževanje na njihovi šoli dobro 

poskrbljeno. Kot razlog navajata več skupnih, obveznih izobraževanj, organiziranih na šoli in 

večjo podporo izobraževanjem. Vsi učitelji so povedali, da se jim zdi pomembno (ali zelo 

pomembno), da informacije iz izobraževanj predstavijo tudi svojim sodelavcem. Drugi lahko 

dobijo nove ideje, novo motivacijo ipd. Če je interes, si na šolah informacije največkrat 

prenašajo v kabinetih, na konferencah, v aktivih in tudi preko neformalnih pogovorov. Učitelj 

D pa pravi: » Tukaj pa pri nas malo škripa. To se mi zdi zelo pomembno, ampak mi tega na naši 

šoli skoraj ne izvajamo. Nekdo, ki se je udeležil izobraževanja redko sam od sebe pobe, kaj je 
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nove izvedel. Ravnateljica sicer reče, da naj si to povemo v aktivih, ampak kot pravim, se to 

zgodi redko.«  

 

4.4. UČITELJEVA PRESOJA VPLIVA UČEČE SE ŠOLE NA NJIHOV 

PROFESIONALNI RAZVOJ IN OBRATNO, VPLIV 

POSAMEZNIKA NA OBLIKOVANJE UČEČE SE ŠOLE 

V tem poglavju bomo podrobneje pogledali:  

– poklicno zadovoljstvo učiteljev, 

– povezava učeče se šole in profesionalnega razvoja učitelja, 

– vplivi med posamezniki in učečo se šolo. 

 

– Poklicno zadovoljstvo učiteljev 

Učitelje smo prosili, da na lestvici (1–zelo nezadovoljen, 2–ne zadovoljen, 3–srednje 

zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen) ocenijo zadovoljstvo s svojim poklicem. 7 

učiteljev je zelo zadovoljnih, 2 učitelja sta srednje zadovoljna, 3 učitelji pa so zadovoljni s 

svojim poklicem. Učitelji, ki so zelo zadovoljni, pravijo, da je poklic učitelja poslanstvo in 

veselje. Učitelj I je rekel: »Zelo sem zadovoljen, z veseljem hodim v službo in vidim rezultate.« 

Pritisk staršev in države, nenaklonjene družbene razmere in spreminjanje poklica učitelja pa so 

razlogi, ki so jih navedli učitelji, ko smo jih vprašali, zakaj s svojim poklicem niso zelo 

zadovoljni. En učitelj bi svoj poklic zamenjal (če bi se ponovno odločil, bi izbral študij 

defektologije).  

 

Pri poklicnem zadovoljstvu ima lahko velik vpliv tudi zadovoljstvo v organizaciji, kjer si 

zaposlen. Učitelje smo vprašali, kako so oni zadovoljni s šolo, kjer letos poučujejo. Prosili smo 

jih, da svoje zadovoljstvo ocenijo na lestvici od 1–zelo ne zadovoljen, 2–ne zadovoljen, 3–

srednje zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen. 6 učiteljev je odgovorilo, da so zelo 

zadovoljni, 4 učitelji so zadovoljni in 2 učitelja sta srednje zadovoljna. Učitelji, ki so zelo 

zadovoljni s šolo, navajajo, da so razlogi za to naslednji: zelo dobri pogoji za delo in 

profesionalni razvoj, vodstvo ima posluh in jih podpira, se počutijo del kolektiva in čutijo 

varnost in spoštovanje. Učitelj, ki je srednje zadovoljen v svoji šoli pa navaja, da se pojavljajo 

šumi v komunikaciji, drugi pa pravi, da bi veliko stvari spremenil (konkretno, kaj bi spremenil, 

ni želel komentirati).  
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– Povezava učeče se šole in profesionalnega razvoja učitelja  

Eden od namenom uvajanja koncepta učeče se organizacije v šole je zagotoviti, da se učitelji 

učijo drug od drugega in promovirati profesionalni razvoj učiteljev (Fons van Wieringen in 

soavtorji, 1992, v Ferjan, 1999). Zaradi tega smo učitelje prosili, da na lestvici od 1 do 5 ocenijo, 

kako sta po njihovem mnenju povezana učeča se šola in profesionalni razvoj učitelja. Vsi 

učitelji, razen enega, ki je izbral oceno sta povezana (4), so odgovorili, da sta učeča se šola in 

profesionalni razvoj med seboj zelo povezana. Učitelj B je rekel, da sta oba pojma v korelaciji, 

odvisna drug od drugega, učitelj J: »Učeča šola podpira stalno učenje in tudi profesionalni 

razvoj učitelja je stalno učenje, izobraževanje.«, učitelj K pa pravi: »Učeča se šola je šola, kjer 

se stalno učimo. Učitelj pa se profesionalno razvija preko stalnega učenja.« Učeča se 

organizacija predstavlja nov koncept izobraževanja učiteljev za dosego novega razvoja 

organizacije, šole (Ferjan, 1999, str. 174). Koncept učeče se šole temelji na sodelovalni klimi, 

ki omogoča sodelovanje med zaposlenimi in timsko delo (prav tam).  

 

– Vplivi med posamezniki in učečo se šolo 

Učiteljem smo zastavili vprašanje, v kolikšni meri posamezni delavec na šoli vpliva na 

oblikovanje učeče se šole. In obratno, kako šola kot učeča se organizacija po njihovem mnenju 

vpliva na učenje in razvoj zaposlenega v šoli. Iz odgovorov učiteljev je razvidno, da v povprečju 

posameznik precej vpliva na oblikovanje učeče se šole in tudi šola precej vpliva na razvoj 

posameznika.  

 

7 učiteljev od 12 je odgovorilo, da posameznik precej vpliva na oblikovanje učeče se šole. Če 

strnemo nekaj komentarjev učiteljev, lahko posameznik na šolo vpliva s tem, da je prodoren, 

samoiniciativen in angažiran, da dobro predstavi in navduši z novimi idejami. In kot pravi 

učitelj D, ki je ocenil, da posameznik na šolo zelo vpliva: »Posameznik postane nekakšen vodja 

boljšega, drugačnega učenja, povleče te naprej. Če bo on dober, potem boš tudi ti boljši in 

posledično tudi celotna šola.« Nekateri sodelujoči učitelji so povedali, da se največji vpliv 

posameznika na šolo kaže z novimi idejami za projekte in interesne dejavnosti. Učitelj E pa je 

mnenja, da en posameznik malo vpliva na šolo, saj pravi: »Ti se lahko izobražuješ, lahko svoje 

rezultate in ugotovitve predstaviš, ne moreš pa tega vsiliti drugim … zavedati se moraš, da nisi 

sam v kolektivu.« Sodelujoče učitelje smo prosili, da presodijo, kakšen je vpliv posameznika na 

njihovo šolo, v primerjavi z ostalimi šolami v državi. 7 učiteljev je odgovorilo, da je vpliv tak, 

kakor na drugih šola v državi, 3 učitelji so mnenja, da je vpliv na njihovi šoli večji, dva učitelja 

pa vpliva posameznika na njihovo šoli nista mogla oceniti.  
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O tem, v kolikšni meri pa učeča se šola vpliva na učenje in razvoj posameznika, pa so učitelji 

odgovorili, da precej vpliva (7 odgovorov), zelo vpliva (4 odgovori), en učitelj pa se ni hotel 

opredeliti. Učitelj K ocenjuje, da šola zelo vpliva na posameznika, in sicer pravi, da lahko šola 

z naborom različnih delavnic, izobraževanj in projektov zelo vpliva na razvoj posameznika, ker 

ta pridobi novo znanje in ideje. Tudi pri vplivu šole na posameznika nas je zanimalo, kako 

učitelji svojo šolo primerjajo z drugimi šolami v državi. Šestim učiteljem se zdi vpliv njihove 

šole na posameznika tak, kakor na drugih šolah po Sloveniji, dvema učiteljema se zdi vpliv 

večji in štirje učitelji so rekli, da tega ne morejo oceniti.  
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5. ZAKLJUČKI 

V zadnjih letih so se članice Evropske unije, in med njimi tudi Slovenija, spoprijemale s 

pomembnimi družbenimi, kulturnimi, gospodarskimi in tehnološkimi spremembami in izzivi. 

Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (2001, str. 13) navaja: »V zadnjih nekaj 

desetletjih se je uveljavilo prepričanje, da naj vzgoja, izobraževanje in usposabljanje 

prevzamejo najpomembnejšo vlogo, kajti to je pot, po kateri se bomo na te spremembe ustrezno 

odzvali in se dejavno lotili izzivov.« Družba in učitelji morajo biti pripravljeni na spremembe, 

se nanje hitro in učinkovito odzivati in se jim v določenih situacijah tudi prilagajati. 

 

Učeča se organizacija naj bi omogočala šoli in učiteljem soočanje s spremembami. Pušnik 

(2006, v Sentočnik idr., 2006) piše o tem, da spremembe iz evropskega prostora zelo hitro 

prihajajo tudi v naše gospodarsko in socialno okolje in tudi v naš šolski prostor. Vzroki za 

uvajanje učeče se organizacije v šole so: zagotoviti, da se učitelji med seboj pogovarjajo o 

problemih in planirajo dejavnosti skupaj, zagotoviti možnosti, da se učijo drug od drugega, 

izboljšati kakovost šol, pomagati učiteljem začetnikom in predvsem promovirati profesionalni 

razvoj učiteljev (Ferjan, 1999). M. Valenčič Zuljan (1999, 2001) učiteljev profesionalni razvoj 

opredeljuje kot: »proces signifikantnega in vseživljenjskega, izkustvenega učenja …, ki 

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

napredovanje …« V naši raziskavi nas je zanimalo, kako se učitelji profesionalno razvijajo in 

kako profesionalni razvoj učitelja povezujejo z učečo se organizacijo.  

 

V empiričnem delu magistrskega dela nas je zanimalo, kakšne so izkušnje učiteljev z 

medsebojnim sodelovanjem znotraj kolektiva na šoli. Ugotovili smo, da imajo vsi sodelujoči 

učitelji dobre ali celo odlične izkušnje z medsebojnim sodelovanjem na njihovi šoli. Največkrat 

medsebojno sodelujejo razredni in predmetni učitelji ter učitelji, ki poučujejo v podaljšanem 

bivanju, in sicer v aktivih, študijskih skupinah, na konferencah in v projektih. Večina učiteljev 

je s sodelovanjem znotraj šole zelo zadovoljnih. Zanimalo nas je tudi, kakšna je naklonjenost 

učiteljev pri medsebojnem sodelovanju in kje vidijo prednosti ter slabosti. Pri sodelovanju 

učitelji večinoma vidijo le prednosti, in sicer več novih idej, več znanja, nove informacije in 

tudi prijateljske vezi, ki se spletejo med učitelji. Večina sodelujočih učiteljev ne vidi nobene 

slabosti, nekateri pa so navedli: pomanjkanje časa, natrpane urnike in prilagajanje ostalim 

sodelavcem.  
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Jereb (1998, v Možina, 2000) v svoji raziskavi ugotavlja, da je razvoj podjetij odvisen od 

učečega se okolja, ki vpliva na učenje posameznika in tudi na proces inovacij. Govori se o 

organizacijskem učenju in učečih se organizacijah. Tudi v šolah lahko govorimo o učeči se 

organizaciji ali učeči se šoli, ki se fleksibilno prilagaja in nenehno reformira. Ker ima učeča se 

šola velik vpliv na oblikovanje »boljše« šole, smo o tem, kako pojmujejo učečo se šolo, vprašali 

učitelje v naši raziskavi. Ugotovili smo, da so skoraj vsi učitelji učečo se šolo poimenovali s  

pojmom učenje, bodisi z učenjem posameznikov ali učenje šole kot celote ter učenje drug z 

drugim. Učečo se šolo pa so učitelji povezali tudi s stalnim razvojem, novimi metodama in 

oblikami dela, novimi pripomočki za delo ipd.  

 

Senge (1999) govori o petih značilnostih učeče se organizacije: sistemski način razmišljanja, 

odličnost osebja, mentalni modeli, skupna vizija in timsko učenje. V raziskavi nas je zanimalo, 

kako učitelji presojajo šolo, v kateri poučujejo, z vidika postavk učeče se organizacije. 

Ugotovili smo, da si učitelji glede prisotnosti teh značilnosti v njihovih šolah, niso bili enotni. 

Nekatere značilnosti so po mnenju učiteljev v šolah le delno prisotne, nekatere pa zelo prisotne. 

Zaradi neenotnih rezultatov ne moremo trditi, da bi katerokoli šolo lahko opredelili kot učečo 

se šolo.  

 

Namen uvajanja koncepta učeče se organizacije v šole je zagotoviti možnosti, da se lahko 

učitelji čim bolj profesionalno razvijajo (Fons van Wieringen, 1992, v Ferjan, 1999). Šole se ne 

morejo razvijati, ne da bi se učitelji nenehno izboljševali in spreminjali svoje delo (Gordon, 

2004 in Day in Gu, 2010, v Erčulj, 2011). Številne študije dokazujejo, da sta usposobljenost 

učiteljev in kakovost njihovega dela med seboj zelo povezana. V raziskavi nas je zato zanimalo, 

kako učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, pojmujejo profesionalni razvoj učitelja. Po njihovem 

mnenju je profesionalni razvoj učitelja v večini razvijanje na različnih področjih pedagoškega 

dela. Poleg tega pa so pri pojmovanju profesionalnega razvoja učitelja poudarili tudi stalno 

strokovno izobraževanje oz. udeležbo na seminarjih.  

 

V raziskavi smo ugotovili, da se vsi sodelujoči učitelji zavedajo pomembnosti profesionalnega 

razvoja, saj so odgovorili, da je PR učitelja zelo pomemben. Po mnenju učiteljev pa bi 

izobraževalni sistem naše države moral biti bolj prilagodljiv, učiteljem pa bi moral dopuščati 

več samostojnosti in fleksibilnosti ter bi moral več pozornosti nameniti učiteljem začetnikom. 

Po mnenju učitelja v naši raziskavi, pa bi učitelji začetniki v začetku poučevanja morali imeti 

dodatno podporo – mentorja. M. Valenčič Zuljan idr. (2011) so v raziskavi ugotavljali, kako 
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naj bi potekalo uvajanje pedagoških delavcev poklic. Večina učiteljev in ravnateljev (56,4 %) 

meni, naj pedagoški delavec po zaključku študija ne dela samostojno, pač pa z opazovanjem in 

sodelovanjem z mentorjem spoznava poklic in se vanj postopoma vpeljuje. M. Valenčič Zuljan 

(2012) pravi, da je pomembno zavedanje o tem, kaj profesionalni razvoj ovira in kaj ga 

spodbuja. Učitelji v naši raziskavi so odgovarjali, da njihov PR spodbuja predvsem njihova 

motivacija in želja po PR ter tudi sodelavci in vodstvo šole. Enemu učitelju pa je v spodbudo 

tudi sorodnik (mama). Ugotovili smo, da nekateri učitelji ne vidijo ovir pri svojem 

profesionalnem razvijanju, drugi pa ugotavljajo, da je največja ovira pomanjkanje časa.  

 

V raziskavi nas je zanimalo tudi, kateri dejavniki vplivajo na učiteljev PR. Odgovori 

sodelujočih so bili zelo podobni: branje člankov in strokovne literature, sodelovanje v projektih 

in aktivih, hospitacije vodstva ipd. Ugotovili smo, da se v povprečju sodelujoči učitelji udeležijo 

vsaj dveh izobraževanj v šolskem letu. V rezultatih raziskave izstopata učitelj, ki se letos ni 

udeležil nobenega izobraževanja in učitelj, ki je bil vsaj na 6 ali 7 izobraževanjih. V raziskavi 

smo učitelje prosili, da ocenijo, v kolikšni meri je na njihovi šoli poskrbljeno za dodatna 

izobraževanja. Ugotovili smo, da je za stalno izobraževanje na šolah, v povprečju zelo dobro 

poskrbljeno. Učitelj začetnik si želi več skupnih izobraževanj in  pogreša večjo podporo 

vodstva. Lahko rečemo, da tu prihaja do paradoksne situacije, saj je ravno ta učitelj povedal, da 

trenutno PR ne posveča pozornosti. Paradoksno je, saj ima učitelj možnost, da se neprestano 

izobražuje, vendar temu ne posveča dovolj pozornosti, potem pa pravi, da pogreša več 

izobraževanj. V raziskavi smo ugotovili, da se vsem učiteljem zdi pomembno, da informacije 

iz izobraževanj nato predstavijo tudi svojim sodelavcem, je pa praksa glede predstavitve 

seminarjev v šolah  različna.  

 

Day (1999, v Erčulj, 2002) pravi: »Učitelji lahko kakovostno delo opravljajo le, če so 

pripravljeni za opravljanje svojega poklica ter sposobni izboljševati svoje delo do konca svoje 

kariere.« J. Erčulj (2002) govori o tem, da je za kakovost v šolah pomembno: pripravljenost 

vseh zaposlenih na izboljševanje dela, sodelovanje za kakovostnejše delo in kultura, v kateri je 

kakovost vrednota. To pa so po njenem mnenju tudi izhodišča procesa nenehnega izboljševanja, 

na katerem temelji projekt Mreže učečih se šol. S projektom Mreže učečih se šol so v Sloveniji 

veliko prispevali k razvijanju učiteljevega profesionalizma. V naši raziskavi smo ugotavljali 

povezavo učeče se šole in profesionalnega razvoja učitelja. Vsi sodelujoči učitelji so ocenili, da 

sta učeča se šola in profesionalni razvoj učitelja med seboj zelo povezana. Po mnenju učiteljev, 
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ki so sodelovali v raziskavi, sta pojma odvisna drug od drugega. Povedali so, da učeča se šola 

podpira stalno učenje in da se učitelj profesionalno razvija ravno preko stalnega učenja.   

 

Zanimalo nas je tudi, kako učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, presojajo vpliv med 

posameznikom in učečo se šolo. Raziskovali smo, v kolikšni meri po mnenju učiteljev, 

vključenih v raziskavo, lahko posamezni delavec vpliva na oblikovanje učeče se šole in obratno, 

v kolikšni meri lahko učeča se organizacija vpliva na PR posameznika. Rezultati kažejo, da 

učitelji v povprečju (7 od 12 učiteljev) menijo, da posameznik precej vpliva na oblikovanje 

učeče se šole in da je vpliv posameznika v povprečju (7 od 12 učiteljev) tak, kakor na drugih 

šolah po državi. Po mnenju učiteljev pa tudi učeča se šola v povprečju precej vpliva na 

posameznika. Vpliv učeče se šole na posameznika pa se zdi polovici učiteljev tak, kakor na 

drugih šolah po državi.  

 

Rezultati raziskave lahko koristijo sodelujočim učiteljem pri pobudah za izboljšanje njihovih 

šol. Menim, da bi bilo za bolj natančne rezultate oz. ugotovitve raziskave potrebno vzorec 

sodelujočih učiteljev razširiti. V raziskavo bi lahko vključili tudi ravnatelje, saj imajo ravno oni 

zelo velik vpliv na medsebojno sodelovanje učiteljev oz. vseh zaposlenih na šoli.   
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7. PRILOGE 

 

PRILOGA 1 

Intervju  

 

SPOL:   a) moški ž) ženski 

RAZRED, V KATEREM TRENUTNO POUČUJETE: ___________ 

ŠTEVILO LET DELOVNE DOBE V ŠOLI: _____________ 

VAŠA DOSEŽENA IZOBRAZBA: _____________ 

NAZIV: _____________ 

 

1. Zakaj ste se odločili za poklic učitelja/učiteljice? Zakaj ste izbrali ravno poklic razredne 

učiteljice? 

2. Kaj je po vašem mnenju temeljna naloga oz. so temeljne poklicne naloge (poklicna 

vloga) učitelja razrednega pouka? Kako sebe vidite v teh  vlogah? Kako ocenjujete 

lastno uspešnost v teh nalogah?  

3. V kolikšni meri ste zadovoljni s svojim poklicem? Ocenite z (1–zelo nezadovoljen, 2–

nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). 

Pokomentirajte izbiro.  

4. Kako ste na splošno zadovoljni z organizacijo, kjer ste sedaj zaposleni? Utemeljite svoj 

odgovor. Ocenite z (1–zelo nezadovoljen, 2–nezadovoljen, 3–srednje zadovoljen, 4–

zadovoljen, 5–zelo zadovoljen). Pokomentirajte izbiro.  

 

UČEČA SE ŠOLA 

5. Kakšne so vaše izkušnje z medsebojnim sodelovanjem znotraj kolektiva vaše šola? 

Opišite načine sodelovanja zaposlenih na vaši šoli. Kje vidite prednosti in slabosti 

sodelovanja med posameznim učiteljem  in ostalim kolektivom šole, med učitelji in 

ostalimi strokovnimi delavci ...? Kako ste zadovoljni z medsebojnim sodelovanjem in 

načrtovanjem dela med strokovnimi delavci na vaši šoli? Ocenite z (1–sploh nisem 

zadovoljen, 2–nisem zadovoljen, 3–delno zadovoljen, 4–zadovoljen, 5–zelo 

zadovoljen). Utemeljite svoj odgovor.  

6. Opišite, kako bi vi opredelili pojem učeča se šola.  
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PROFESIONALNI RAZVOJ 

 

7. Opišite, kako vi razumete profesionalni razvoj učitelja. 

8.  Kako vi skrbite za svoj profesionalni razvoj?  

9. Če se primerjate z ostalimi zaposlenimi na vaši šoli, skrbite za svoj PR: a) bolj kot ostali 

zaposleni, b) tako kot večina zaposlenih, c) manj kot ostali. Kaj vam je v procesu 

profesionalnega učenja in razvoja najbolj v pomoč in spodbudo in kaj vas ovira? 

10. Kako pomemben se vam zdi profesionalni razvoj učitelja? Ocenite z (1–sploh ni 

pomemben, 2–ni pomemben, 3–ne vem, 4–pomemben, 5–zelo pomemben). Utemeljite 

svoj odgovor. Kaj bi bilo potrebno narediti za učiteljev profesionalni razvoj na nivoju 

posameznikov, institucij (posamezne šole) in na nivoju sistema? 

11. Kako ste se izobraževali v tem šolskem letu, kateri dejavniki so vplivali na vaš PR 

(branje strokovne literature, izobraževanje na šoli, izobraževanje izven šole, 

vključenost v projekt, kolegialne hospitacije na šoli, hospitacije vodstvenega delavca, 

delo v aktivu ipd.)?  

12. Koliko programov nadaljnjega izobraževanje ste se udeležili? Na katerih področjih se 

največkrat izobražujete? Zakaj? 

13. Na lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri je na vaši šoli poskrbljeno za nenehno 

učenje. Nadaljnje in sprotno  izobraževanje zaposlenih je (1–zelo slabo, 2–slabo, 3–

dobro, 4–zelo dobro). Utemeljite svoj odgovor. 

14. Ali informacije iz izobraževanja nato predstavite tudi svojim sodelavcem? (Ali  se vam 

to zdi pomembno? Utemeljite svoj razmislek.) 

 

POVEZAVA UČEČE SE ORGANIZACIJA IN PROFESIONALNI RAZVOJ 

 

15. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako sta po vašem mnenju povezana pojma učeča se šola 

in profesionalni razvoj učitelja. Menim, da (5–zelo sta povezana, 4–sta povezana, 3–ne 

vem, 2–nista povezana, 1–sploh nista povezana). Utemeljite svoj odgovor. 

16. V preglednici so naštete nekatere značilnosti učeče se organizacije. Ocenite, v kolikšni 

meri so te značilnosti prisotne v vaši organizaciji. Menim, da (1–niso prisotne, 2–delno 

prisotne, 3–zelo prisotne) in kako so pomembne za vaš profesionalni razvoj (1–sploh 

niso pomembne, 2–manj pomembne, 3–srednje pomembne, 4–zelo pomembne).  
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SISTEMSKI NAČIN RAZMIŠLJANJA 

1. Zaposleni se pogosto osredotočajo le v ukvarjanje s posameznim 

problemom. Nato se čudijo, zakaj se njihovi največji problemi 

nikoli ne rešijo. Sistemski način razmišljanja je koncept, pri 

katerem poskušajo zaposleni izrisati celotno, »širšo« sliko in 

prepoznati vse pomembnejše, posamezne dele znotraj nje. Tako 

lažje razumemo, kako lahko spremenimo celotni sistem.  

        

OSEBNO MOJSTRSTVO 

1. Zaposleni se neprestano trudijo razvijati lastne sposobnosti, 

razširjati znanje za čim bolj kakovostno opravljanje poklicnih 

nalog.  2. Stalno razjasnujejo in poglabljajo osebno vizijo 

kakovostnega učitelja  

        

MISELNI oz. MENTALNI MODELI 

1. Zaposleni verjamejo v moč vzgoje in izobraževanja.  

2. Učitelji zaupajo, da lahko pri vsakem učencu veliko dosežejo na 

izobraževalnem in na vzgojnem področju.  

        

SKUPNA VIZIJA 

1. Zaposlene povezuje jasna vizija organizacije – kaj želijo doseči, 

katerim nalogam dati  prednost v določenem obdobju (npr. šolskem 
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letu). Vodji je pomembno spoznavanje vizije posameznega 

zaposlenega ter skupno oblikovanje vizije organizacije 

 

TIMSKO UČENJE 

1. Zaposleni so pripravljeni sodelovati pri poklicnih nalogah 

(načrtovanju učne ure, medpredmetnem poučevanju, skupni 

pripravi pisnih preizkusov znanja, kolegialnih hospitacijah). 

2. Zaposleni so zmožni profesionalne komunikacije za doseganje 

odličnosti (zmorejo preseči morebitna osebna nesoglasja,  biti 

strpni ...). 

        



 

 

 

 

17. V kolikšni meri lahko posamezen delavec na vaši šoli z lastnim učenjem in 

profesionalno angažiranostjo vpliva na oblikovanje učeče se šole? Menim, da (1–ne 

more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo vpliva).  Komentirajte vašo 

izbiro in navedite načine vplivanja.  

 

Ocena: 

Komentar: 

Načini: 

Vpliv posameznega zaposlenega na vaši šoli na oblikovanje institucije je po vaši presoji: 

a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po 

drugih šolah, d) ne morem oceniti. 

 

18. V kolikšni meri šola kot učeča se organizacija vpliva na učenje in razvoj posameznega 

zaposlenega? Menim, da (1–ne more vplivati, 2–malo vpliva, 3–precej vpliva, 4–zelo 

vpliva). Komentirajte vašo izbiro in navedite načine vplivanja.  

 

Ocena: 

Komentar: 

Načini: 

Vpliv vaše šole kot učeče se organizacije na profesionalno učenje in razvoj 

posameznega zaposlenega je po vaši presoji: a) tak, kakor na drugih šolah v državi, b) 

večji kot po drugih šolah, c) manjši kot po drugih šolah, d) ne morem oceniti.  

 

 

 

 

 

 

 

 


