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"Ni kritik tisti, ki šteje; 

niti tisti, ki s prstom kaže, kako je spodletelo človeku dejanj 

in kje bi lahko kaj storil bolje. 

Čast gre tistemu, ki je v samem središču arene, 

katerega obraz je umazan od prahu, potu in krvi; 

ki smelo vztraja; 

ki se moti, ki ne doseže cilja spet in spet; 

ker ni truda brez napak in neuspeha; 

tistemu, ki se dejansko potrudi nekaj storiti; 

ki pozna najvišje navdušenje in najvišjo predanost; 

ki se zavzema za častno stvar; 

ki ve, da bo v najboljšem primeru slavil veličastno zmago, 

v najslabšem pa, če ne uspe, vsaj neizmeren pogum ..." 

(Roosevelt, 1910) 
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POVZETEK 

 

Diplomsko delo predstavlja sedem različnih zgodb pedagogov in pedagoginj, ki jim je skupna 

inovativnost, močna vizija in strast do tega, kar počnejo; vsi so ustanovitelji pedagoških 

praks, pristopov ali/in ustanov, ki v pedagoški prostor prinašajo prepoznavne novosti. 

Raziskava zajema kvalitativno analizo intervjujev z omenjenimi aktivnimi posamezniki, ki so 

v slovenski pedagoški prostor vpeljali celovite in dolgoročne spremembe konvencionalnega 

pedagoškega delovanja. Opisana je njihova profesionalna in osebna življenjska pot, ki 

nakazuje (uspešno) spoprijemanje z različnimi notranjimi in zunanjimi ovirami ter neuspehi. 

Diploma vključuje tudi sklop delavnic z otroki 3. in 4. razreda Osnovne šole Livada, izvedenimi 

na podlagi ugotovitev iz intervjujev. Izražena so bila mnenja intervjuvancev o pomenu 

vključevanja otrok v proces izobraževanja ter njihovega aktivnega soustvarjanja, ki so bila 

tudi v praksi preizkušena. Na osnovi delavnic in pogovorov, ki so sledili, sva pridobili tudi 

mnenja in predstave otrok o soustvarjanju šole po njihovih zamislih.  

S pomočjo analiziranja navedenih primerov dobrih praks so raziskani elementi 

profesionalnega in osebnega razvoja, pomen vseživljenjskega učenja ter ozaveščanja in 

preoblikovanja subjektivnih teorij. Zapisane so konkretne izkušnje soočanja in premagovanja 

ovir. Raziskan je doprinos osebne, strokovne podpore in virov opolnomočenja, tako na 

delovnem mestu kot v osebnem življenju. Predstavljeni so tudi pomembni dejavniki 

uspešnega vodenja organizacij ter pomen sodelovanja in povezovanja. Med subjektivnimi 

dejavniki je izpostavljena tudi vloga strasti pri opravljanju poklica. 

Sogovorniki so delili svoje življenjske poti, ki so si med seboj različne, zato njihovih primerov 

ne moremo posplošiti, saj nakazujejo, da ni enotne poti za doseganje pozitivnih/inovativnih 

sprememb na področju pedagoškega delovanja. Na osnovi rezultatov raziskovanja pa je 

vseeno mogoče izpostaviti nekaj ključnih dejavnikov, ki lahko k temu pripomorejo, in sicer so 

to viri opolnomočenja, način uspešnega soočanja in premagovanja ovir, oblikovanje vizije, 

strast pri delu, povezovanje ter vseživljenjsko učenje. 

Ključne besede: profesionalni razvoj, osebni razvoj, podpora, kreativnost, ovire, uvajanje 

sprememb, vodenje, sodelovanje, subjektivne teorije, strast 



ABSTRACT 

 

The Thesis represents seven different stories of pedagogical workers, who have innovation 

in common, and share a strong vision and passion to work. They are all founders of 

innovative pedagogical practices, approaches and/or institutions. This research includes 

qualitative analyses of interviews with active individuals who implemented holistic and long-

term changes in the Slovenian educational field. Interviewees shared their professional and 

personal life paths impeded with a variety of internal and external barriers, setbacks and 

their (successful) solutions. They expressed their opinions about the importance of active 

participation and involvement of children in the educational process. Therefore, dissertation 

contains a set of workshops conducted with 3rd and 4th grade children of primary school 

Livada based on the findings from the interviews. Based on the workshops and conversations 

that followed we gathered children’s opinions and ideas regarding their co-creation of the 

school process. 

Elements of professional and personal development, the importance of lifelong learning and 

awareness of implicit theories are explored through the analysis of examples of good 

practices. Concrete experiences of facing and overcoming barriers are also a part of the 

Thesis. Our research focused on the contribution of personal, professional support and other 

sources of empowerment in the workplace as well as in personal life. Moreover, important 

factors for effective leadership in organizations and advantage of cooperation and 

integration are presented. Furthermore, passion for work is highlighted among the implicit 

factors. 

The interviewees shared their different life paths and thus their cases cannot be generalized. 

Additionally, there is no single way to achieve positive/innovative changes in the educational 

field. Although, based on the research results it is still possible to highlight some key factors 

that can contribute to this, for example: sources of empowerment, successful ways of coping 

and overcoming barriers, establishing a vision, passion, cooperation and lifelong learning. 

Key words: professional development, personal development, support, creativity, barriers, 

implementing changes, leadership, cooperation, implicit theories, passion 
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UVOD 

Interisciplinarni tandem, Maruša Lojk in Nika Sedmak, vsaka na svojem področju spremljava 

in se srečujeva z različnimi praksami, ki se razvijajo znotraj pedagoškega polja. Tako 

predšolska vzgoja kot socialna pedagogika ponujata širok spekter inovacij, ki naju vedno 

znova pritegnejo in presenetijo. Ob srečevanju z novostmi sva ugotovili, da »v ozadju« vedno 

stoji ključna oseba (ali skupina ljudi), ki vlaga svojo osebno in strokovno energijo v njihovo 

realizacijo in delovanje.  

Z radovednostjo raziskujeva, na kakšen način se rojevajo spremembe in premiki v 

pedagoškem polju; s katerimi izzivi in ovirami se v procesu uvajanja sprememb ljudje soočajo 

in kako jih premagujejo? Kako v težkih trenutkih nadaljujejo svoje delo in uresničujejo svoje 

vizije? 

S tovrstnimi in drugimi vprašanji sva začeli najino, malce nenavadno raziskovanje. Namen 

najine naloge je raziskati življenjske poti oseb, ki so vpeljale inovativne spremembe na 

pedagoško področje – njihov osebni in profesionalni razvoj, načine premagovanja ovir, 

pomen podpore v okolju, sodelovanja in povezovanja z drugimi ter vlogo vizije in strasti pri 

uresničevanju zastavljenih ciljev. Tudi naju spremlja želja, da bi morda nekoč v slovenski 

prostor vpeljali nekaj novega in inovativnega. Delovati želiva na področju soustvarjanja 

pedagoškega prostora z interdisiciplinarnim povezovanjem in vključevanjem vseh, ki so del 

izobraževalnega procesa, predvsem otrok in mladostnikov. Prav zato je imelo raziskovanje 

uspešnih inovativnih praks poseben pomen tudi za najin profesionalni razvoj. 

Sprašujeva se, kaj je tisto, kar nekaterim pomaga doseči »pozitivno razliko«. Skozi 

prepoznavanje življenjskih in strokovnih poti intervjuvancev sva si poskusili ustvariti širšo 

sliko dejavnikov, ki lahko vplivajo na proces uvajanja sprememb. Za uvajanje sprememb je 

potrebno veliko potrpežljivosti, vztrajnosti in poguma, saj gre za dolgotrajen proces. Ni vsaka 

sprememba dobra ali nujno potrebna, zato je ključen kritičen razmislek o tem, ali je uvedba 

sploh smiselna. Diplomsko nalogo sestavlja preplet zgodb sedmih ljudi, ki vnašajo 

spremembe v pedagoški prostor in so inovativni ter drugačni. Skupno vsem je, da so opazili, 

kje je sprememba potrebna, in stremeli k zastavljenemu cilju. Čeprav delujejo na različnih 

področjih, je v njihovih pripovedih mogoče prepoznati nekaj skupnih elementov. 
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Avtorici pričujočega dela, Nika Sedmak, študentka univerzitetnega programa Socialna 

pedagogika, in Maruša Lojk, študentka visokošolskega programa Predšolska vzgoja, 

obiskujeva različni študijski smeri. V času pisanja diplomskega dela so naju pogosto 

spraševali: "Kako pa to, da vidve pišeta skupaj? Je to na naši fakulteti sploh mogoče?” Z 

vztrajnostjo sva dobili odobritev in tako postali prvi primer interdisciplinarnega ustvarjanja 

diplomske naloge na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Aktivno sodelujeva že skoraj 

dve leti, odkar naju je povezal skupni interes po spoznavanju finskega šolskega sistema, ki 

velja za enega boljših na svetu. Po mnogo spoznanjih, do katerih sva prišli med najino 

Erasmus izmenjavo na Finskem, sva se odločili, da skupaj napiševa diplomsko nalogo. 

Verjameva v moč sodelovanja in povezovanja različnih strok, zato sva se odločili, da to 

preizkusiva tudi v praksi. Kot interdisciplinarni tandem sva tako z vidika socialne pedagogike 

kot tudi z vidika predšolske vzgoje raziskovali dobre prakse znotraj pedagoškega polja in 

ugotavljali, kateri dejavniki vplivajo na uspešno uvajanje sprememb. Mozaik življenjskih 

zgodb in teoretičnih izhodišč v diplomski nalogi je nastal z namenom, da bi bil bralcu_ki bodisi 

v navdih, motivacijo ali spodbudo (tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju) bodisi 

celo zagon za vnašanje sprememb znotraj pedagoškega polja.  

Pri zapisu diplomskega dela nisva sledili standardnemu ločevanju teoretičnega in 

empiričnega dela, pač pa sva želeli, da je besedilo nekoliko bolj berljivo in privlačno za 

bralca_ko. Rezultati najinega raziskovanja – analize odgovorov naših intervjuvancev − so 

sproti  podprti  s teoretičnimi izhodišči oz. rezultati analize teoretskih spoznanj ključnih 

avtorjev. Poglavja in podpoglavja diplomske naloge se nanašajo na glavne kategorije, ki sva 

jih prepoznali v postopku kvalitativne obdelave podatkov. Uvajanje sprememb in 

profesionalni razvoj sta široki tematiki, zato sva poleg pridobljenih rezultatov iz intervjujev 

dodali tudi relevantna teoretična izhodišča, ki jih intervjuvanci niso neposredno omenjali. 

Še nekaj informacij za lažje razumevanje besedila. Izraze v diplomskem delu, ki so zapisani v 

moški slovnični obliki, uporabljava kot nevtralne za ženski in moški spol. Uporabljena 

besedna zveza pedagoški delavec zajema vse ljudi s formalno ali neformalno izobrazbo, ki 

delujejo na pedagoškem področju. Čeprav se v zapisu besedila včasih pojavijo nazivi zgolj 

nekaterih pedagoških delovnih mest (npr. ravnatelj, učitelj, vzgojitelj), pa je zapisano lahko v 

pomoč tudi drugim poklicem, ki delujejo na pedagoškem področju. 
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RAZISKOVALNA METODA 

 

Opredelitev problema diplomske naloge  

Področje profesionalnega razvoja je široka tematika, s katero se ukvarja veliko avtorjev.   

Kolb (1991) je opredelil profesionalni razvoj kot proces, kjer se prepletata poklicna in osebna 

usmerjenost.  

V najini diplomski nalogi si želiva s pomočjo primerov dobrih praks to področje bolje raziskati; 

zanimajo naju ovire, s katerimi se soočajo pedagoški delavci, in načini za njihovo 

premagovanje. Raziskali bova, kaj so njihovi viri opolnomočenja, pozitivne strani nenehnega 

izobraževanja in pomen aktivnega dela na sebi. Zanimajo naju elementi uspešnega vodenja 

izobraževalnih institucij ter kako lahko posameznik z ozaveščanjem in preoblikovanjem 

subjektivnih teorij osebnostno raste.  

 Kolb (1991) poudarja pomen usmerjenosti posameznika k uresničevanju lastnih 

potencialov skozi različne aktivnosti in postavljanje življenjskih izzivov, saj se na ta način 

zavestno uči. Skozi izkušnje se posameznik sooča z dilemami in ovirami, ki jih lahko uspešno 

premaga ali pa ga le-te ustavijo pri njegovem delovanju. 

Želeli bi raziskati, s katerimi izzivi in ovirami se soočajo pedagoški delavci v praksi in na kakšne 

načine jih rešujejo. 

Carr in Kemmis (1986) menita, da je spodbujanje profesionalne avtonomije 

pedagoškega delavca zelo pomembno, vendar je kljub temu večina izobraževalnih ustanov 

hierarhično organizirana in posledično je vpliv učiteljev na pomembnejše odločitve 

zanemarljiv.  

Meniva, da je pogled na pedagoškega delavca kot profesionalca na svojem področju eden 

ključnih virov opolnomočenja. Tudi Carr in Kemmis pravita (prav tam), da je zelo pomembno, 

da so pedagoški delavci spoštovani in upoštevani. Želiva poiskati primere dobrih praks in 

raziskati, kateri so njihovi viri opolnomočenja, s pomočjo katerih jim je uspelo uveljaviti 

spremembe znotraj pedagoškega polja. 

Po raziskavah sodeč sodi kakovost učiteljev med najpomembnejše dejavnike šolskega 

okolja, ki vplivajo na uspešnost učencev. Kakovost ima pozitiven in pomemben vpliv na 

njihove dosežke, zato je zelo pomembna priprava in dobro izobraževanje učiteljev (Darling 
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Hammond idr., 2005). Freidson (1994, po Cvetek, 2005) opozori, da znanje samo po sebi še 

ni merilo za posebno profesionalno moč (status). Šele ekskluzivno znanje (kadrovanje, 

izobraževanje, izvedba na področju ustvarjanja, razširjanja in uporabe znanja) vodi 

pedagoškega delavca do profesionalnosti.  

Strinjava se z zgoraj navedenimi avtorji, da je kakovostno delo pedagoškega delavca zelo 

pomembno, zato naju zanima, na kakšen način lahko pedagoški delavec z aktivnim aktualnim 

izobraževanjem in delom na sebi izboljša svoje delovanje. Sprašujeva se tudi, kako je to 

povezano z njegovim odnosom do formalne izobrazbe. 

Čeprav je pedagoški delavec aktiven in veliko dela na svojem osebnem razvoju, je za 

uspešen profesionalni razvoj pomembno, da ga spodbuja in podpira ravno institucija 

(predvsem vodstvo) (Fullan, 1982; Fullan & Stieglelbauer, 1991, v Zuljan, 2012). V raziskavi, 

ki sta jo Gorton in McIntyre izvedla s 60-timi uspešnimi ravnatelji, sta prišla do ugotovitve, 

da postavljajo profesionalni razvoj na prvo mesto (po Brophy in Good, 1986). Fullan in 

Hargreaves (2000) spodbujata ravnatelje, naj se najprej spoznajo s sodelovalno klimo in 

kulturo, šele nato bo lahko vodenje in upravljanje uspešno.  

Sprašujeva se o elementih uspešnega vodenja izobraževalnih institucij v Sloveniji, ki 

prispevajo k profesionalnemu razvoju zaposlenih. Kako podpiranje in skrb vplivata na 

profesionalen razvoj kolektiva na kakovost celotne institucije? Zanima naju pogled tako 

vodstva kot tudi ostalih zaposlenih. 

Subjektivne teorije so kompleksen konstrukt, saj jih sestavljajo naša prepričanja 

(znanja), osebne vrednote, cilji, reference, stališča, ideali itd. Ljudje večkrat izkrivljamo 

objektivno resnico, saj si na podlagi svojih čustev, izkušenj, situacij, predstav, stališč itd. 

ustvarimo zgodbo. Gre za rezultat subjektivne predelave informacij (M. Ule, 2004). Zaradi 

različnih individualnih strategij predelovanja informacij je značilno, da trdovratno vztrajamo 

pri svojih kognitivnih shemah. Ko enkrat usvojimo določeno shemo, jo je pogosto težko 

omajati ali ovreči celo takrat, ko imamo dokaze o nasprotnem (Turnšek, 2008).  

Zanima naju, kaj posameznika pripelje do tega, da spremeni svoj način razmišljanja in pogled 

na nekoga ali na nekaj ter kako ozavestiti subjektivne teorije. 

 

 

 



 

5 

 

Cilji diplomske naloge  

Cilj diplomskega dela je na osnovi analize dobrih praks, ki so predstavljale spremembo 

znotraj pedagoškega polja, raziskati, kateri so elementi osebnega in profesionalnega razvoja 

posameznikov, ki jim je uspelo realizirati inovativno idejo. Podrobneje raziskujeva, na kakšen 

način prihaja do vpeljevanja inovativnih sprememb ter kakšni so premiki na pedagoškem 

področju. Zanimajo naju elementi na osebnem in profesionalnem področju, ki so oblikovali 

pot sedmih intervjuvancev in pripomogli k uvedbi novosti v pedagoško polje. 

 

Raziskovalna vprašanja 

1. Katere elemente lastne (uspešne) profesionalne poti intervjujvani pedagoški 

strokovni delavci v svojih pripovedih izpostavljajo kot ključne? 

2. S katerimi ovirami se soočajo pedagoški strokovni delavci pri uvajanju novosti v  

svojem poklicu ter kakšni so načini premagovanja le-teh?  

3. Katere vire opolnomočenja pedagoški delavec, ki mu je uspelo uveljaviti 

spremembe znotraj pedagoškega polja, navaja? 

4. Kako lahko pedagoški delavec z aktivnim (aktualnim) izobraževanjem in aktivnim 

odnosom do sebe izboljša svoje delovanje? 

5. Kateri so elementi uspešnega vodenja izobraževalne institucije, ki doprinesejo k 

profesionalnemu razvoju zaposlenih? 

6. Kako ozaveščanje subjektivnih teorij vpliva na opravljanje poklica in na odnose med 

zaposlenimi? 

    

Vzorec in postopek izbire 

Intervjuje sva izvedli s sedmimi osebami. Merila za nabor oseb so dobre prakse v vzgojno-

izobraževalnih institucijah ter organizacijah, ki jim je v zadnjem času uspelo uspešno uvesti 

spremembo v pedagoško polje. Izbrane osebe so vodilni akterji izvajanja dobrih praks na 

različnih področjih, saj sva tako želeli zagotoviti čim večjo raznolikost. Zanje sva se odločili na 

podlagi raziskovanja inovacij v pedagoškem prostoru, ki sva jih našli preko pogovorov z ljudmi 

in s pomočjo spleta. Poseben pomen pri izbiri je imela tudi njihova osebnost in pozitivna 

življenjska naravnanost. Vsakega posebej sva tudi osebno spoznali, mu_ji predstavili najino 

idejo raziskave in ga_jo povabili k sodelovanju. Nekatera vprašanja so bila bolj osebne 
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narave, zato sva že v naprej preverili, ali izbranim to ustreza. V povabilu sva izrazili željo, da 

z nama delijo čim več konkretnih izkušenj, zato so intervjuji mozaik osebnih in profesionalnih 

zgodb. Osebe so v diplomskem delu omenjene z imenom in priimkom, za kar so dale soglasje 

s podpisom avtorizacije. V diplomskem delu sva želeli predstaviti konkretne inovacije in 

ključne osebe, ki so le-te vpeljale, zato so osebe predstavljene s polnim imenom. 

Intervjuji so bili izvedeni med letoma 2016 in 2017, zato spodaj navedene predstavitve 

veljajo v tem časovnem obdobju. V nadaljevanju so kratki opisi sogovornikov_ic. 

Tina Rutar Leban je ustanoviteljica Inštituta za celostno vzgojo in izobraževanje Lila in 

ravnateljica Šole Lila, ki izstopa v tem, da poskuša znanje povezati s prakso preko 

neposrednega izkustva. O našem šolstvu je začela razmišljati na drugačen način takrat, ko je 

zanosila.  Ko se je v Ameriki srečala s programom Vzgoje za življenje (po katerem deluje Šola 

Lila), je ugotovila, da je to tisto, kar si želi vpeljati tudi v Slovenijo. S svojo odprtostjo in 

pozitivnim pristopom se je uspešno soočala z izzivi in na napake gledala kot na priložnost za 

učenje. To ji je omogočilo, da je skupaj z ekipo konec leta 2016 dosegla akreditacijo programa 

Lila, kar pomeni, da omenjena šola deluje po javno veljavnem programu. 

Rok Capuder je ustanovitelj mladinsko-tehnološkega Zavoda 404 z vizijo, da postanejo 

organizacija, ki nudi podporo rednemu izobraževanju po celi vertikali; v osnovnih in srednjih 

šolah ter na fakulteti. Teoretična izhodišča v šolah si v zavodu želijo podpreti s praktičnimi 

delavnicami, kjer bi imeli mladi priložnost načrtovati in izpeljati (lastne) ideje. Mladim 

posredujejo tehnične veščine in jih navdušujejo za raziskovanje, znanost in podjetništvo. Rok 

svoje delo opravlja z veseljem in strastjo, njegovo močno področje pa je to, da zna druge ljudi 

navdušiti in jih vključiti v projekte. S svojo vztrajnostjo in motiviranostjo spodbuja druge, da 

v življenju najdejo tisto, kar si želijo početi.  

Anja Kristan je pomočnica ravnateljice vrtca v Sežani. Za sabo ima že šestnajst let izkušenj s 

prostovoljnim delom. Pred kratkim je v okviru Vrtca Sežana prejela nacionalno jezikovno 

nagrado za inovativni projekt Od doma v svet, pri katerem so v vrtec uvajali tuji jezik 

(italijanski, angleški in slovenski). Del projekta Pravljice in slovenščina, ki ga vodi Anja, 

povezuje prostovoljce iz osnovne šole in otroke iz vrtca, ki imajo priseljensko ozadje. Rada 

posluša navdihajoče ljudi, se z njimi povezuje in s kombinacijo različnih znanj ustvarja nove 
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ideje. Pomembno se ji zdi povezovanje podobno mislečih ljudi, saj so drug drugemu v 

podporo in navdih. Ceni in sprejema odzive drugih ter se ob pridobivanju novih izkušenj ves 

čas uči. Na lastni koži je izkusila, da je vpeljevanje (potrebnih) sprememb izziv, ki od nje 

zahteva veliko časa in vloženega truda, obenem pa nam le-te pomagajo k bolj kakovostnemu 

življenju.  

Živa Jakšić Ivačič je aktivna študentka na Pedagoški fakulteti, predsednica Študentskega 

sveta PeF in podpredsednica Študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Njena posebnost je v 

tem, da dela spremembe v korist študentom. Tako je z ekipo prestrukturirala delovanje 

študentskega sveta, sodelovala pa je tudi pri spremembi statuta Univeze v Ljubljani, ki po 

novem študentom omogoča dodatno leto za pisanje doktorata. Verjame v to, da ima veliko 

ljudi dobre ideje, ki jih zaradi različnih dejavnikov ne realizira, zato z veseljem pomaga, 

posluša in spodbuja študente k aktivnosti. Bolj kot v vlogi vodje se vidi kot koordinatorka ter 

zagovarja osebni pristop in konstruktivno komunikacijo. Želi si postati fantastična specialna 

pedagoginja in zagovarjati pravice oseb z motnjami v duševnem razvoju. 

Ivana Leskovar je ravnateljica vrtca v Slovenski Bistrici, ki svoj poklic opravlja že 14 let, pred 

tem pa je delala kot vzgojiteljica. Želi si izboljšati kakovost dela v vrtcu ter najmlajšim 

zagotoviti najboljše pogoje za njihov razvoj. Zelo rada potuje, zato vedno izkoristi možnost 

obiska vrtca v drugih državah ter se tako vedno znova nauči nečesa novega, kar bi 

potencialno lahko vnesla v naše okolje. Tako je dobila navdih za postavitev novega, 

inovativnega, nizkoenergetskega in sodobno opremljenega vrtca Poljčane. Ena izmed 

njegovih posebnosti je ta, da so igralnice med seboj povezane, imajo pa tudi funkcionalne 

kotičke, ki otrokom omogočajo zasebnost. Pravi, da vrtca nikoli ne moreš voditi sam, zato se 

zanaša tudi na zaposlene in jim zaupa. 

Justina Erčulj na Šoli za ravnatelje svoje delo opravlja že 20 let, kjer se ukvarja s tematiko 

profesionalnega razvoja ravnateljev – kako ustvarjati pogoje za profesionalni razvoj ter 

uspešno voditi šolo/vrtec. V času njenega delovanja so bili z ekipo prvi v Sloveniji, ki so začeli 

usposabljati ravnatelje in celotne kolektive znotraj šol in povezovati šole med seboj. Petnajst 

let nazaj je bila Šola za ravnatelje tista, ki je izpostavila problematiko o nasilju, ki je bila takrat 

še tabu tema. Sedaj se trudijo povezati različne nivoje šol, oblikovala pa je tudi Program 

mentorstva novoimenovanim ravnateljem, ki služi kot pomoč in podpora ravnateljem 
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začetnikom. Meni, da je v življenju pomembno biti stabilen in ne podlegati oviram, temveč 

iti preko njih. Sama se z ovirami sooča tako, da poskuša svoje argumente profesionalno 

podpreti. Pravi, da je pomembno biti potrpežljiv in profesionalen. 

Urša Plešnar je ena izmed prvih ljudi, ki so v Slovenijo prinesli koncept gozdne pedagogike. 

V Gozdalnici (Gozdni vrtec in druga gozdna doživetja) otroke spodbuja k prosti igri, saj 

verjame, da jim to omogoča v polnosti razviti svoje potenciale. Inovativnost tega koncepta je 

pravzaprav nestrukturiranost in dopuščanje, da otrok raziskuje in spoznava svet okrog sebe 

na način, ki je njemu všeč. V naravi organizira gozdna varstva, gozdne rojstne dni, igralnice 

in gozdne počitnice. Ugotovila je, da je pomembno, da jo obdajajo ljudje, ki verjamejo vanjo 

in razmišljajo podobno kot ona. Pravi, da je potrebno imeti pogum vztrajati, vsekakor pa ji je 

pomembna strast in iskrica, ki ji vedno znova pomaga pri doseganju ciljev. 

Misija Sanjska šola − »Soustvarjanje«: Skoraj vsi, ki so prispevali svojo zgodbo v diplomski 

nalogi, so poudarili pomen vključevanja otrok v pedagoški proces kot soustvarjalcev procesa. 

V intervjujih je bil izražen pomislek, da so uporabniki premalokrat vključeni v uvajanje 

sprememb, ki so za njih pomembne. Prav zaradi tega sva se odločili, da na OŠ Livada izvedeva 

delavnice s ciljem, da so otroci slišani in upoštevani. Eden izmed razlogov, zakaj sva izbrali 

ravno to šolo, je ta, da je dober primer inkluzivnega dela, saj nudijo številne oblike podpore 

(učno gradivo za poučevanje slovenščine, pripravljalnica, sodelovanje s starši priseljenci), 

poleg tega pa tudi usposabljajo učitelje za poučevanje slovenščine kot drugega jezika. To je 

v nama vzbudilo željo, da jih tudi sami spoznava.  

Delavnice sva izvedli v času popoldanskega varstva v tretjem in četrtem razredu, v 

katerih sva s pomočjo »misije« spodbudili otroke, da z nama ustvarijo svojo sanjsko šolo. 

Prispevali so svoje misli, ideje in predloge brez meja. Skozi zabavne igre, pogovore in 

premagovanje izzivov smo spoznavali, kaj je komu pomembno ter kakšne so prednosti 

medsebojnega sodelovanja. Srečali smo se tudi z drugačnostjo in na lastni koži občutili, kako 

je, če je svet do nas nepravičen. 

 

 

 

 



 

9 

 

Raziskovalni instrument in postopek zbiranja podatkov 

Opravili sva polstrukturirane intervjuje, za katere sva že vnaprej pripravili ključna vprašanja. 

Pred izvedbo intervjuja sva pregledali projekte intervjuvancev in na tej osnovi pripravili 

vprašanja. Nekatera vprašanja so bila skupna, druga pa so se navezovala na specifične vidike 

individualnih praks. Pri vseh sva želeli izvedeti, v čem se kaže njihova inovativnost, kakšno 

profesionalno in osebno pot so imeli, kako so se soočali z ovirami in kateri so njihovi viri 

opolnomočenja. Za vpogled osnovnih vprašanj navajava sledeča: 

- Kaj vas je pripeljalo do obstoječe poklicne poti?  

- Kaj ali kdo vas navdihuje, spodbuja, motivira, opolnomoča pri vsakodnevih izzivih?  

- Ste med uvajanjem sprememb v pedagoškem polju naleteli na kakšno večjo oviro? 

Če ste, bi lahko z nama delili, kako ste jo premagali? 

- Vam je znotraj šolstva uspelo doseči kakšno spremembo? 

Med pogovori so se odpirale nove tematike in s tem dodatna vprašanja. Tista vprašanja, pri 

katerih se nama je zdelo, da potrebujejo več priprave in premisleka, sva intervjuvancem 

poslali že vnaprej. Intervjuji so bili izvedeni individualno na dogovorjeni lokaciji. Želeli sva, da 

bi pogovori potekali sproščeno, zato sva večkrat prepustili vodenje pogovora vprašanemu. 

Predvidevali sva, da bova na takšen način dobili več avtentičnih informacij.  

 

Postopek obdelave podatkov 

Intervjuje sva snemali vsaka s svojim telefonom in jih potem natančno pretipkali in poslali 

intervjuvanim v pregled. Sledila je obdelava podatkov, ki sva jo izvedli s kodiranjem. Uporabili 

sva odprto kodiranje. Na začetku sva zapisali predrazumevanje celotnega intervjuja in le-to 

med sabo primerjali, kar je pripomoglo k bolj objektivnemu pogledu. Vsaka je najprej sama 

določila kategorije, nato sva skupaj izbrali, katere so glede na najin raziskovalni namen 

ključne. Sledilo je kodiranje prvega reda in nato še drugega reda, za tem pa sva vse skupaj 

ločili po kategorijah in vsako posebej analizirali. Diplomsko delo je utemeljeno na 

kategorijah, ki sva jih prepoznali v intervjujih. Izseki intervjujev so predstavljeni v posamičnih 

poglavjih, rezultati in sklepne ugotovitve pa so navedeni na koncu diplomskega dela. 

Pomagali sva si s priročnikom Osnove kvalitativnega raziskovanja avtorjev Kordeša in 

Smrduja (2015) ter se glede dilem posvetovali še s profesorjem Bojanom Deklevo.  
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 1. KREATIVNOST IN UVAJANJE SPREMEMB 

 

Kreativnost se povezuje z radovednostjo, odprtostjo k novostim in spremembam. Če 

 hodimo vedno po isti poti, predstavlja to veliko oviro za naš kreativni um. Vedno znova je 

 potrebno iskati nove poti in se prepustiti neskončni raznolikosti sveta (Amadori in Piepoli, 

 1992). 

 

1.1 KAJ JE KREATIVNOST? 

Kreativnost1 je sposobnost ustvarjanja novih in originalnih del, ki so primerna in uporabna. 

Nanaša se na mnoga področja. V vsakdanjem življenju se kaže kot uspešno reševanje 

problemov, na socialni ravni pa vodi k novim spoznanjem in odkritjem (Sternberg, 2005). 

Kreativnost ni odvisna le od našega razuma, temveč tudi od podedovanih lastnosti, 

osebnosti, temperamenta, načina vzgoje ter pridobljenih izkušenj (Majerle, 2010). Ne 

smemo se omejiti na pomen besede zgolj v umetnosti, saj se nanaša tudi na način življenja 

(Blake Soule, 2008). Kreativnost lahko prepoznamo na različnih ravneh: kognitivni, 

intelektualni, socialni, ekonomski ter na duhovni ravni in v različnih disiplinah kot so znanost, 

ples, teater, podjetništvo itd. (Owen Wilson, 2017). 

 

 RAZISKAVA O KREATIVNOSTI 

Leta 1990 je bila narejena raziskava, s katero so ugotovili, da mladi ljudje izgubljajo zmožnost 

divergentnega2 oz. lateralnega mišljenja, ki je ključno pri kreativnosti. Izmed 1600 v raziskavi 

udeleženih otrok v starosti od tri do pet let jih je kar 98 % pokazalo, da lahko mislijo na 

divergenten način. Ko so bili udeleženci stari od osem do deset let, je ta odstotek padel na 

32 %. Ob ponovni izvedbi testa pri otrocih, starih od 13 do 15 let, jih je bilo zmožno 

divergentno razmišljati le 10 %. Test so nato ponovili z 200 000 ljudmi, starimi 25 let. 

                                                                 

1 Kreativnost uporabljamo kot sinonim za ustvarjalnost. 
 

Maruša Lojk in Nika Sedmak 
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Ugotovili so, da sta bila na tak način zmožna razmišljati le 2 % udeležencev (McGarvey, 1990 

v Bartel, 2008). V izobraževanju je velikokrat pomemben le en odgovor, pa vendar ne smemo 

pozabiti na divergentno3 mišljenje, ki je ključnega pomena za okoliščine 21. stoletja (TESS, 

2005 v Bartel, 2008). 

Na kreativno razmišljanje, nove ideje in uvajanje sprememb v prakso lahko delujemo s 

primernim in spodbudnim okoljem, kjer ni pravilnih in napačnih odgovorov. V Šoli Lila so se 

otroci pritoževali nad hrano. Ni jim bila všeč, zato so o tem začeli pogovor. Eden izmed otrok 

je predlagal, da kuharju napišejo pismo: 

Strinjala sem se, da to naredim, vendar jim obrazložila, da jedilnik ureja organizator prehrane. 

Ugotovili smo, kdo je to in se lotili pisanja. Otroci so rekli 'Hočemo takšno hrano ... '. Usmerila sem 

jih: 'Se vam zdi, da je to primeren način?' Tako so se na izkustven način učili pisati uradno pismo. 

Kasneje so nazaj dobili odgovor, da so upoštevali njihovo željo, da dobijo za popoldansko malico 

Čokolešnik in se pri tem naučili, čemu v vsakdanjem življenju služi pismo (Tina Rutar Leban, Šola 

Lila).  

Z varnim, prijateljskim, sprejemajočim odnosom in okoljem, ki sprejema različnost ljudi okrog 

sebe, se spodbuja radovednost, odkrivanje novih stvari in zabavo. Ob tem je pomembno 

dodati, da je ključno spodbujati kreativnost tako pri otrocih kot tudi pri odraslih. 

Vendar pa se kreativnost otrok v slovenskem prostoru v vzgoji ne spodbuja v zadostni meri. 

Raziskava o najbolj zaželenih značilnostih otrok v Evropi je pokazala, da v Sloveniji veliko 

vrednost pripisujemo samostojnosti (83,2 %), vztrajnosti (73,9 %) in tolerantnosti (75,0 %) 

otrok, medtem ko domišljija otrok v Sloveniji ni med zelo zaželenimi lastnostmi (16,3 %); 

podobno je tudi v Italiji, Bolgariji in Romuniji, medtem ko je domišljija na Švedskem 

ovrednotena precej visoko (57 %) (Rožič in Turnšek 2010). 

 
-  Kakšna pa je povezava med domišljijo, ustvarjalnostjo in inovatorstvom? 

Ustvarjalnost se začne pri domišljiji, saj pomeni sposobnost izmisliti si stvari, ki jih naši čuti 

ne zaznavajo. Ko se domišljija udejanji, postane ustvarjalnost. Inovativnost pa je izvajanje 

                                                                 

3 Gre za usmerjanje miselnih procesov tako, da odkrijemo čim več rešitev ter odgovorov. 
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novih zamisli v praksi (Robinson in Aronica, 2015).  

 

MITI O USTVARJALNOSTI  

 

-  Ustvarjalni so samo posebni ljudje: 

Ustvarjalnih ni le nekaj genijev, ki so super nadarjeni. To sposobnost imamo v sebi do 

določene mere prav vsi (Florida, 2005). Robinson in Aronica (2016) ustvarjalnost primerjata 

s pismenostjo, ki se nam vsem zdi tako samoumevna. Tako kot se vsi lahko naučimo brati in 

pisati, se lahko naučimo tudi ustvarjati. Ustvarjalnost ni stalna lastnost, ki se je ne da 

spremeniti (kot npr. barva oči), temveč jo je mogoče stopnjevati. 

- Ustvarjalnost velja le za področje umetnosti: 

Ustvarjalnost je v vsakem posamezniku in je možna na prav vseh področjih človekovega 

življenja (znanost, matematika, tehnologija, kuhinja, politika, posel itd.) (prav tam). 

-  Ustvarjalnosti ni mogoče poučevati: 

Ustvarjalnost lahko vsak od nas goji in plemeniti tako, da obvlada čim več veščin, znanj in 

zamisli (Florida, 2005). 

-  Ustvarjalnost je neovirano "samoizražanje": 

Četudi so naše ideje nenavadne, nore in domišljijske, to še ne pomeni, da smo ustvarjalni. 

Ustvarjalnost vključuje tudi kritično razmišljanje, presojo o smiselnosti in izvedljivosti naših 

idej. To je proces oblikovanja, kjer se naša zamisel lahko spreminja in dopolnjuje. Kreativna 

ideja (De Bono, 2006) mora imeti tudi neko vrednost, kar pomeni, da mora biti smiselna, 

uporabna in ne zgolj drugačna. Če so torej vrata v obliki pravokotnika ter podaš idejo, da bi 

naredil vrata v obliki trikotnika in v tem ne moreš pokazati vrednosti, potem to ni kreativnost. 

Ob branju o kreativnosti in iz lastnih izkušenj sva opazili, da je le-ta velikokrat ovirana in 

ostane neizražena, kar je velika škoda. Zavod 404 spodbuja otroke in mladostnike k 

podajanju idej. Skupaj jih uresničijo, če so le izvedljive. Vprašajo jih, kaj bi radi počeli, nato 

pa se pojavijo ideje, kot so:  
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Jedrski reaktor in orožje itd., česar pa žal ne moremo delati (smeh). Izberemo projekte, ki bi jih v 

enem letu lahko naredili, vendar morajo biti primerne težavnosti. Tako tudi dijaki začutijo ves 

proces; od snovanja ideje do končnega produkta, ki ga primeš v roko (Rok Capuder, ustanovitelj 

Zavoda 404). 

Si predstavljate, kako bi bilo, če bi si otroci upali tvegati, kritično razmišljati, ustvarjati, ob 

vsem tem pa bi imeli ob sebi spodbudno podporo? Kako bi to vplivalo na svet, v katerem 

živimo? 

 

KDO DOLOČA USTVARJALNOST? 

Danes je gonilna sila spremembe ustvarjalnost, tako v gospodarstvu kot v družbi. Cenimo jo 

bolj kot kadarkoli prej, saj ustvarjalnega posameznika ne izključujemo več iz družbe in ga ne 

označujemo kot čudaka ali upornika. Postavili smo jih v center inovacij (Florida, 2005). 

Družba veliko ustvarjalcev v času njihovega življenja ni odobravala kot kreativne, medtem ko 

so v današnjem času spoštovani in cenjeni. Razlog za to se skriva v družbi, ki se ves čas 

spreminja. Družba in njeni posamezniki definirajo kreativnost in ne ustvarjalci sami 

(Csikszentmihalyi, 1999 v Kaufman in Sternberg, 2010). Csikszentmihalyi (1997) predlaga 

model ustvarjalnosti, s katerim predstavi ustvarjalnost, ki izhaja z dinamičnega procesa 

delovanja sistema, in sicer: 

1.     kulture, ki vsebuje simbolna pravila; 

2.     osebe, ki prinaša novost; 

3.     področja strokovnjakov, ki potrdijo in priznajo inovacijo.  
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1.2 SPREMEMBE 

V okolju, v katerem sem odraščala, je bil pogoj, da igraš vlogo, ki ti je bila dodeljena. Niso nas 

spodbujali, da bi ustvarili lastno vizijo, ampak predvsem, da bi ustrezali viziji, ki jo je izbralo 

samo nekaj oseb. Želim povedati, da smo bili institucionalizirani posamezniki, ker so ustanove 

določile način našega življenja (Florida, 2005, str. 49).    

V družbi vsakodnevno prihaja do sprememb in inovacij, saj stremimo k bolj kakovostnemu 

življenju. Tempo življenja je vse hitrejši, družba se razvija, posameznik pa mora biti fleksibilen 

in odprt za spremembe. Spremljanje in uvajanje sprememb je zahtevno, zato je pomembno 

imeti podporno okolje, ki ceni našo ustvarjalnost. 

Za uvajanje sprememb (Knoster, 1991 v Robinson in Aronica, 2015) so potrebne štiri vrline. 

Pomembno je imeti vizijo prihodnosti, proti kateri smo usmerjeni, ter občutek, da smo 

sposobni in opremljeni z veščinami, potrebnimi za spremembo. Zelo pomembno je verjeti, 

da bo sprememba doprinesla izboljšave trenutnega stanja. Imeti je potrebno tudi osebne in 

materialne vire ter načrt, ki nas bo usmeril na pot, četudi se bo med procesom spreminjal. 

Če katera izmed vrlin umanjka, naletimo na ovire: 

 

                  

Slika 1: Uvajanje sprememb        

Vir: Robinson in Aronica, 2015, str. 234 
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Globalni procesi vplivajo na delovanje šol in vrtcev, zato se jim ravnatelj ne sme ogniti. 

Pomembna je kritičnost, saj je mogoče naleteti na že izdelane modele ali recepte, ki bi jih 

lahko uporabili v svoji organizaciji, vendar pa mora ravnatelj razmisliti, v kolikšni meri, kaj in 

kdaj so primerni ter smiselni za določeno šolo ali vrtec, saj ima vsak/a svojo klimo in kulturo. 

Danes se veliko govori o zelo uspešnem izobraževalnem sistemu Skandinavcev, vendar pa 

neposredni prenos takega sistema ter enake rešitve ne bi delovale tudi v našem okolju, saj 

se od nas razlikujejo po tradiciji in kulturi. Ključno je spoznavanje in razumevanje svetovnega 

izobraževalnega trenda ter kritičen pogled nanj, kot tudi na izzive lokalnega okolja, kar vodi 

tudi do pripravljenosti na spremembe in dobro poznavanje svoje šole ali vrtca (Erčulj in 

Koren, 2003). Dober primer kvalitetnega in konstruktivnega pogleda na finski šolski sistem v 

primerjavi s slovenskim najdemo v knjigi Zakaj Finci letijo dlje. Avtorji Finske ne opevajo kot 

ideal, ampak realno predstavijo njene prednosti in pomanjkljivosti ter predlagajo, kaj bi 

delovalo v Sloveniji, upoštevajoč kulturne in mentalitetne razlike. Takšen način razmišljanja 

lahko resnično privede do uspešnega implementiranja sprememb v katerikoli prostor. 

Primerjalno preučevanje sistemov edukacije je praviloma namenjeno razmisleku o rešitvah, ki jih 

kaže posnemati. V primerjavah opazujemo šibke in močne strani posamičnih sistemov in se 

učimo iz dosežkov in napak drugih (Gaber idr., 2006, str. 207). 

Tina Rutar Leban nama je o uvedbi programa, ki v tujini že deluje, povedala:  

Ugotovili smo, da potrebujemo program Vzgoje za življenje tudi v Sloveniji. Spraševali smo se, 

kako to prenesti v Slovenijo, saj se stvari ne da kopirati. Pomembno je upoštevati okolje, v 

katerega vpeljujemo nekaj novega, saj nikakor ne smemo ignorirati že obstoječega sistema. 

Potrebovali smo tri leta, da smo ugotovili, kaj hočemo, kaj bomo in kako bo “Education for life” 

izgledal v Sloveniji (Tina Rutar Leban). 

 

1.3 KREATIVNOST IN UVAJANJE SPREMEMB V PRAKSI 

V tem podpoglavju so predstavljene prakse, ki so jih uvajali oziroma uvedli najini sogovorniki. 

Uspešno so se prebili (in se še vedno) v slovenski izobraževalni prostor, saj so opazili, kje so 

možne izboljšave trenutnega stanja. Vsak izmed njih je na svoj način vpeljal spremembo, ki 

je vedno bolj prepoznavna. V nadaljevanju so predstavljene dobre prakse uvajanja 

sprememb nekaterih najinih intervjuvancev: Zavod 404, Gozdalnica in Šola Lila. 
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ZAVOD 404 

Zavod 404 je prvi mladinsko-tehnološki center v Sloveniji s sloganom Kar ne obstaja, 

ustvarimo!, ki se skriva v kodi 404. V računalniškem jeziku to namreč pomeni, da spletna 

stran ne obstaja, kar je odlična priložnost, da jo ustvarijo. Vizija Zavoda 404 je postati 

ustanova, ki nudi podporo rednemu izobraževanju po celi vertikali (osnovna šola, srednja 

šola in fakulteta) za vse, ki si želijo delati na konkretnih projektih in se uvajati v podjetništvo 

skozi prakso. Mladim ponujajo priložnost uresničiti svoje ideje in se srečati s svojimi prvimi 

projekti. Vse to jim je omogočeno v delavnici, ki je opremljena z različnimi stroji za obdelavo 

materialov, lasersko in 3D-tehnologijo.   

Rok Capuder začetke in razloge za ustanovitev Zavoda 404 opiše tako:  

Z aktivnostmi smo začeli pred petimi leti (2011), ko sem na Gimnaziji Vič začel s projektom: Vič 

gre v vesolje. Takrat smo izdelali atmosfersko sondo, ki smo jo spustili 32 km v zrak in dobili lepe 

fotografije, ki so pokazale, da je Zemlja res okrogla. To je bil prvi dijaški tehnični projekt, ki smo 

ga naredili z gimnazijci. Srednje tehnične šole imajo kar nekaj takšnih projektov, medtem ko 

gimnazijci nimajo ničesar. Nočemo, da bi znali samo programirati in napisati seminarsko nalogo, 

medtem ko prakse na gimnazijah ni bilo in je še vedno ni, kar je škoda. Takrat smo začeli in 

pokazalo se je, da je med dijaki veliko navdušenja. Nadaljevali smo s projektom, ki je trajal štiri 

leta, in sicer izdelava podmornice Calypso. Lansko leto smo jo dokončali, a že eno leto čakamo 

na nove komponente, dograjuje se še vedno. Ta projekt je bil tudi medijsko zelo odziven in tako 

smo zaznali, da potrebujemo prostor, kjer bi se dalo početi več takšnih stvari. S petimi dijaki smo 

skupaj ustanovili zavod. Eden zanimivejših in največjih aktualnih projektov je Microtranset, 

avtonomna jadrnica, ki bo lahko prejadrala Atlantik, kar ni uspelo še nikomur. Upamo, da nam 

bo! (Rok Capuder, Zavod 404). 

Leta 2015 so začeli sodelovati s tremi srednjimi šolami v Ljubljani, leta 2016 že s 35-imi, v 

letu 2017 pa so si zadali cilj, da bi vključili še dvakrat več sodelujočih šolah. Zavod postaja 

vedno bolj prepoznaven tudi v drugih državah, delujejo že v Čilu, za cilj pa imajo tudi delo v 

Evropi (Italija, Avstrija, Nemčija). 

Pri Zavodu 404 sva opazili kreativnost v tem, da si Rok in ostali sodelujoči upajo biti drzni in 

radovedni, saj si postavljajo izzive, ki še nimajo rešitve, ter jih skupaj z mladostniki poskušajo 

rešiti. Poleg tega si želijo teoretični del v šolah obogatiti z izkustvenim učenjem, otroci pa si 
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lahko projekte izberejo in jih izdelajo sami s pomočjo mentorjev (medgeneracijsko učenje). 

Gre torej za proces soustvarjanja in aktivne participacije otrok in mladostnikov ob ustrezni 

podpori, ko jo potrebujejo. 

GOZDALNICA – GOZDNI VRTEC IN DRUGA GOZDNA DOŽIVETJA 

Urša Plešnar, idejna vodja projekta Gozdalnica – gozdni vrtec in druga gozdna doživetja, 

današnjim otrokom vrača vse prevečkrat odvzeto prosto igro v naravi. Prepričana je o tem, 

da se:  

/ .../ vsi otroci rodijo z ekstra močno željo po igri, saj je igra njihov način, da se pripravijo na 

življenje. Verjamem, da jim nobena druga stvar ne more dati toliko, kot jim lahko da igra. Tam 

lahko delajo stvari, ki so jim blizu, ki jih imajo radi, postavljajo si meje, gradijo svojo kreativnost, 

samozavest, samopodobo ... Da ne govorimo o motoričnem razvoju, ki ga osvojijo. Prosta igra v 

gozdu je res baza intelektualnega, čustvenega in senzornega razvoja (Urša Plešnar, Gozdalnica). 

 

Želi si, da bi otroci znotraj današnjega sveta našli nekaj lepega zase ter da bi iz otroštva prišli 

dovolj močni ter trdni in pripravljeni na vse, kar jih še čaka. V okolici Rožnika to tudi z vsem 

srcem počne. 

Že od nekdaj čuti željo, da bi delala z otroki. Navdih in idejo za Gozdalnico je dobila v gozdnem 

vrtcu v Avstriji, kjer se otroci prosto igrajo, malico pa pojedo kar ob ognju. 

Oktobra 2012 je pričela s prvo skupino, vendar je kmalu zanosila, zato je projekt za kakšno 

leto zaspal, zdaj pa se ponovno razvija in širi. Meni, da je začela ravno ob pravem času, saj 

postajajo ljudje vedno bolj naklonjeni tej ideji.  

Tako sem vesela, ko vidim, da je to dobra stvar, da lepo napreduje. Hkrati so začele dozorevati 

tudi druge ideje; gozdne počitnice so bile letos skoraj čisto polne pa tudi gozdni rojstni dnevi 

so poleti postali zelo aktualni. Želim si ljudi naučiti, da je vsako vreme in letni čas primeren za 

biti zunaj, sploh pozimi (Urša Plešnar, Gozdalnica). 

Zagon in motivacijo ji vsakič znova dajo vidne spremembe pri otrocih: 

V enem tednu vidiš pri takem otroku velike spremembe. Ena izmed mam mi je rekla, da so morali 

kupiti nove “gojzarje”, ker si hčerka želi ves čas hoditi ven. Spet drugi mi je povedal, kako povsod 
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v gozdu vidi škratke in jim gradi hišice. Dobila sem tudi fotografijo zavetišča v gozdu, ki so ga 

zgradili z družino (Urša Plešnar, Gozdalnica). 

V prihodnosti si želi delati tudi z učitelji in starši ter čim več svojih izkušenj, strasti in idej 

prenesti v obstoječe sisteme, saj, kot pravi, se vsi veliko boljše učimo skozi igro. Urša s svojim 

načinom razmišljanja spodbuja prosto igro in ugotavlja, da je vse več strukturiranega življenja 

otrok, kjer vse bolj vodeno in načrtovano vnaprej. 

ŠOLA LILA 

Tina Rutar Leban je ravnateljica Šole Lila, ki deluje po načelih vzgoje za življenje. Sama ima 

zelo dobre izkušnje z javnim vrtcem, ki ga je obiskoval njen otrok, vendar pa je ob obisku 

Amerike odkrila nov program, ki jo je tako prevzel, da se je odločila, da ga prinese v Slovenijo. 

Z ekipo je ustanovila šolo, katere program je bil javno sprejet konec leta 2016. Vanj je bilo 

vloženega ogromno dela, sodelovanja in motivacije. Meni, da ji je uspelo tudi zato, ker je bila 

v tistem trenutku Slovenija pripravljena na spremembo. 

Program ima tudi svoja izobraževanja za učitelje, podpira pa tudi vrednote, kot sta 

sodelovanje in prijateljstvo. Želijo si, da bi ustvarili okolje, ki lahko posamezniku omogoči, da 

odkriva sebe in svet, razvija svoje potenciale in veščine, ki jih bo potreboval v življenju, ter se 

tako celostno razvijal. 

Zakaj je Šola Lila tako posebna? 

V enem razredu je največ 15 otrok, ki jih poučujeta dva učitelja. Pristop Šole Lila je zelo 

inovativen, saj poskušajo znanje čim bolj povezovati in ga vpeljati v prakso – skozi 

neposredno izkustvo. Pri urah angleščine so se na primer učili imena sadja, nato pa odšli na 

tržnico, kjer so naročili in kupili sadje v angleščini. Tudi pobude in ideje otrok so slišane in 

umeščene v načrte za prihodnost. 

Tina je v intervjuju z nama delila še en primer poteka pouka v Osnovni šoli Lila: 

Včeraj so se otroci iz 3. in 4. razreda cel dopoldanski pouk pogovarjali o volitvah v Ameriki. Otroci 

so bili čisto iz sebe. Nekateri starši so nasprotovali zmagi Trumpa, drugi so govorili, da bo tretja 

svetovna vojna, nekateri, da bo padla atomska bomba, in otroci so bili čisto iz sebe. Učitelja sta se 
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usedla z njimi in jih spodbudila k razmišljalu. O tem so se pogovorili in pobrskali po internetu, kaj 

pomeni to, da je Melanija prva dama, in kaj lahko Slovenci iz tega ven iztržimo (Tina Rutar Leban, 

Šola Lila). 

Posebnost sta tudi dva predmeta, in sicer predmet Osebni razvoj, kjer se pogovarjajo o 

aktualnih tematikah, in pa predmet Razumevanje drugih in sodelovanje. Učnih ur ne 

omejujejo na 45 minut, saj je dolžina ure odvisna od energije otrok, njihove zbranosti itd. 

Ocenjevanje je le opisno. Poleg tega pri vsakem otroku spremljajo tudi njegov socialni in 

osebni razvoj ter čustveno inteligenco. 

Če povzameva: kaj novega v slovenski izobraževalni sistem prinašajo zgoraj opisani projekti, 

v čem je njihova kreativnost in kakšen je njihov potencial, da kreativnost spodbujajo tudi pri 

otrocih in mladostnikih? Pri Zavodu 404 bi izpostavili zlasti možnost udejanjanja kreativnih 

zamisli mladostnikov skozi praktično (eksperimentalno) delovanje in projektno delo; le-to 

poteka ob podpori mentorjev v kontekstu soustvarjanja. Tudi v Šoli Lila je v ospredju 

izkustveno učenje oz. učenje z neposredno življenjsko izkušnjo, pri čemer je znanje 

razumljeno širše; vključuje vse vidike celovitega razvoja − poleg spoznanj tudi spretnosti, 

veščine in zlasti razvoj potencialov. Gozdalnica prav tako primarno ponuja učenje skozi 

izkušnjo, pri čemer je ta izkušnja vezana na naravno okolje gozda, ki je kot nestrukturirano 

okolje še posebej spodbudno za domišljijo kot predpostavko kreativnosti. Pri vseh treh 

projektih torej izstopa element izkustvenega učenja. Skupni imenovalec inovativnosti 

projektov je tudi dejstvo, da vsi na različne načine dajejo večjo težo otrokovi (ustvarjalni) 

pobudi, kar bistveno spremeni vlogo otroka v izobraževalnem procesu. S pomočjo 

neposrednega stika z izkušnjami se učimo živeti (Marentič Požarnik, 1992).  

 

“Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in se bom spomnil, vključi me in bom razumel” (kitajski 

pregovor). 

1.4  MOTIVACIJA – GONILO USTVARJALNOSTI 

Motivacija je notranji motor ustvarjalnosti, zato je v procesu ustvarjanja nujno potrebna. 

Brez motivacije (Pečjak, 1987) presežki, inovacije in izjemna dela niso mogoča, notranji 

potenciali pa ostanejo neizkoriščeni. S pomočjo motivacije se posameznik poglobi, združi 

moči, koncentracijo in znanje, da uspešno premaga ovire in zaključi kreativni proces. Opaziti 
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je (Florida, 2005), da so posamezniki veliko bolj ustvarjalni, ko so motivirani zaradi lastnih 

interesov in užitka, kot pa takrat, ko podpirajo cilj, ki ga je zastavil nekdo drug (četudi za to 

prejmejo veliko denarja). Gonilo ustvarjalnosti je apetit po raziskovanju in strast za delo. 

»Motiviranost za učenje učencem pomaga, da naravno pridobijo veščine, ki jih potrebujejo. 

Višja kot so njihova stremljenja, na večji stopnji je mojstrstvo« (Robinson in Aronica, 2015, 

str. 114). 

Kljub temu (prav tam) pa motivacija pri procesu ustvarjalnosti ni dovolj, nujno potrebne so 

lastne sposobnosti in potenciali. 

Notranjo motivacijo je mogoče na različne načine spodbujati. V izobraževalnih organizacijah 

tega časa (Ovsenik, 2013) je pomembno zavedanje, da je človeški kapital gonilo 

gospodarskega razvoja, zato je pomembno, da vodilna mesta prevzamejo razmišljujoči, 

ustvarjalni, osveščeni ljudje, ki gradijo na ustvarjalnosti in dobrem počutju. Motivacijska 

klima pripomore k izvirnosti idej, doseganju konkurenčne prednosti in celovite odličnosti pri 

delu. Potrebujemo razcvet ustvarjalnosti. Na Šoli za ravnatelje se trudijo preko ravnateljev 

na šolah ustvariti inovativna učna okolja, kjer bodo otroci in zaposleni v motivirajoči klimi 

lahko inovativni ter ustvarjalni, in sicer tako:  

/ .../ da uporabljamo take metode dela, ki so inovativne in ustvarjale. Sami rešujejo probleme, 

izvajajo projekte in to potem znajo spodbujati pri drugih. Ena stvar je tudi povezovanje z drugimi 

institucijami. Sedaj imamo usposabljanje za pomočnike. Prvi dan gredo pomočniki po podjetjih, 

kjer jim predstavijo, kako oni spodbujajo inovativnost in ustvarjalnost. Drugi dan so delavnice, na 

katerih morajo udeleženci malo spreminjati svojo miselno naravnanost (Justina Erčulj, Šola za 

ravnatelje). 

Ustvarjalni ljudje so si med seboj različni; nekateri imajo radi živahnost, menjavanje delovnih 

mest ali pa varnost. Nekateri raje delajo v veliki organizaciji ali s skupino ljudi, spet drugi 

imajo raje individualno delo. Vsem je skupen le en dejavnik in to je močna želja, da jim 

organizacija in okolje dovoljujeta, da so ustvarjalni, da se počutijo cenjene, da jim je njihovo 

delo v izziv ter da je delovno okolje odprto do manjših ter včasih tudi večjih sprememb 

(Florida, 2005). 

Otroci so naravno radovedni. Spodbujati učenje pomeni ohranjati to radovednost pri življenju. 

Zato ima praktično, na vprašanjih osnovano poučevanje takšno moč. Namesto da bi učitelj 
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ponujal odgovore na vprašanja, ki jih učenci niso postavili, jih izziva in navdihuje, da raziskujejo 

(Robinson in Aronica, 2015, str. 102). 

 

1.5 OBMOČJE TVEGANJA IN UDOBJA 

»Barka je varnejša v pristanišču; pa vendar za to niso zgradili bark« (Paulo Choelo). 

Vsak, ki se loti nečesa novega in neobičajnega, je hitro opažen in deležen tako pozitivnih kot 

negativnih kritik. Ljudje smo lahko v trenutkih, ko izstopimo iz cone udobja, občutljivi in 

ranljivi, zato je zelo pomembno, da verjamemo v svojo idejo in vizijo. Kljub vsemu pa smo vsi 

ljudje kreativna bitja (Ovsenik, 2013), zato je pomembno, da se premaknemo iz območja 

udobja v območje tveganja, kar lahko pomeni spopadanje z neprijetnostmi, ki jih prinaša 

kreativnost, in uvajanje sprememb. Iz območja udobja je stopila tudi Tina Rutar Leban z 

ekipo, ko se je Šola Lila odpirala. Prelomni trenutek se je začel takrat, ko je bilo v šolo vpisanih 

11 otrok. Ob uvajanju sprememb se lahko pojavijo neprijetni občutki, vendar je Tina Rutar 

Leban ta začetek sprejela kot izziv, s katerim se je uspešno soočila. 

Bil je trenutek, ko sem morala reči ‘JA! ZAČNIMO!’ To se je zgodilo maja 2013, ko sem imela 11 

podpisanih pogodb od staršev, ki so svoje otroke vpisali na Šolo Lila. V tistem trenutku se spomnim 

občutka, ki je bil tako zelo grenkosladek. Bila sem vesela in srečna, hkrati pa sem se zavedala, da 

je to potrebno izpeljati. Tukaj je bilo 11 otrok, zato ne moreš reči ‘Glejte, mi nimamo več šole. Naj 

grejo vaši otroci malo v javne šole pogledati’. To je bilo grozno, mislim pa, da je bil ta notranji klic 

tako močan, da nisem mogla reči ne (Tina Rutar Leban, Šola Lila). 

Tina ni vedela, kako se bo vse skupaj odvijalo v praksi, kakšen bo odziv okolice, vpisanih otrok 

in njihovih staršev na nov pristop. Sprejela je tveganje in se odločila, da bo zastavljeno vizijo 

realizirala. Prav ta korak je bil ključen za nadaljni razvoj Šole Lila. V območju udobja imamo 

občutek, da več ali manj nadzorujemo aktivnosti in situacije v našem življenju. Sama meni, 

da je območje udobja sicer varno, vendar ni razvojno in sčasoma postane dolgočasno. Če se 

pojavi želja po osebnem in profesionalnem razvoju in pridobivanju novih kompetenc, je 

potrebno raziskati območje, ki posamezniku še ni poznano. Urša Plešnar se je zavedala, da 

za širitev koncepta Gozdalnice potrebuje tudi znanje iz področja podjetništva. Čeprav ji je 

bilo to področje novo in nepoznano, ga je potrebovala za uresničitev svoje vizije. 



 

22 

 

Intervjuvankama je skupno to, da sta se bili za uspešen razvoj koncepta pripravljeni naučiti 

ter poskusiti nekaj novega. 

1.6  NAPAKE IN NEODOBRAVANJE – STRANSKI PRODUKT USTVARJALNOSTI IN 

UVAJANJA SPREMEMB 

»Napake so neizogibne in so sestavni del našega življenja. Sprejeti jih moramo kot stranski 

produkt ustvarjalnosti in tako imamo več možnosti za končni uspeh« (Goman, 1992, str. 18). 

Pri marsikaterem posamezniku se rodijo ideje, ko je nekdo v krizi ali v stiski s časom. Tako 

velikokrat nastanejo nove, pa vendar bi morali uporabljati kreativnost našega uma tudi 

takrat, ko tega zunanjega pritiska ni (Sahlberg, 2009). Fong (2006) meni, da nekateri 

raziskovalci navajajo povezavo med pozitivnimi čustvi (npr. delovanje v varnem okolju 

pomeni več igrivosti in več raziskovanja) in ustvarjalnostjo. Tukaj opazimo, da drugi trdijo, da 

lahko negativna čustva v določenih situacijah povečajo ustvarjalnost, saj je pred nami 

problematična situacija, ki vključuje več napora in truda, da jo razrešimo. 

Vsa ustvarjalna potovanja se začnejo s problemom. Na začetku občutimo frustracijo in 

bolečino, saj nismo zmožni najti odgovora (Lehrer, 2012). 

 

1.7 POT UVAJANJA SPREMEMB 

Spremembe je težko doseči. Ljudje načeloma ne maramo sprememb, oziroma imamo radi svoj 

ritem. Da se jih doseči, a za to je treba vztrajati. Morda se dolgo ne vidi, kaj je bilo narejeno, a šele 

čez čas lahko opaziš, da je bila uvedena sprememba uspešna (Živa Jakšić Ivačič, predsednica 

Študentskega sveta PeF). 

Pri uvajanju sprememb pride iz različnih razlogov do negativnega odziva in kritik. Živa Jakšić 

Ivačič pravi, da ljudje ne maramo sprememb. Midve bi tukaj dodali, da gre tukaj predvsem 

za vprašanje, za katere oz. kakšne spremembe gre ter kako dobro so ljudje o njih obveščeni 

in vanje vključeni. Nekateri morda ne vidijo smisla v novostih, druge je strah, kako bo 

sprememba izgledala v praksi, ali pa so navajeni stalnice in nočejo ničesar spremeniti. Vseeno 

pa se veliko prahu dvigne pred uvedbo sprememb, ki so vsiljene s strani avtoritet (npr. 

prenova šolskega sistema s strani ministrstev, vsiljeni projekti na šolah in vrtcih ... ). Za stvari, 
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ki so nam danes samoumevne, so se ljudje nekoč borili in velikokrat niso bili deležni nobenih 

pohval. Niso pa vse spremembe nujno pozitivne, zato je pomembno, da vsak pri sebi presodi, 

ali sprememba prinaša korist. Če ne, je pomembno na konstruktiven način ukrepati in 

poskušati najti skupno rešitev. 

Ko se pojavi želja po spremembi, je pomembno imeti vizijo; če se torej vpeljuje sprememba 

v skupini, je pomembna skupna vizija in strategija, kako bo sprememba vpeljana. Ključnega 

pomena je tudi podpora in opolnomočenje od ljudi, ki so nam blizu. Zavedanje, da 

sprememba nikoli ne bo všeč vsem, je nujno, vseeno pa je dobro čim več ljudi vključiti in 

seznaniti s prednostimi le-te, in sicer z iskreno komunikacijo in odprtostjo. Okolico je 

pomembno pripraviti na nekaj novega, da ob vpeljani spremembi ne pride do prevelikega 

šoka. Potrebno je tudi sprejeti povratne odzive, o njih razmisliti in ob novih uvidih tudi 

preoblikovati idejo (Gesme in Wiseman, 2010). Z vidika spodbude neke inovacije je pri vodji 

pomembna jasna vizija, ki jo deli in soustvarja z ljudmi, ki so del procesa. Anja Kristan poudari 

pomen jasne vizije (ali dolgoročnih ciljev), ki služi kot vodilo v samem procesu ustvarjanja, še 

posebej takrat, ko se na poti pojavijo težje ovire: »Dobro se je zavedati, da je vizija tista, ki 

te drži pokonci, cilj pa ni nujno, da bo isti. Proces ustvarjanja je tako pomemben, da se z njim 

spreminjaš sam ali morda kdo ob tebi, skupaj s teboj« (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice 

vrtca). 

Anja Kristan izpostavi pomen samoanalize in izvedbe predhodne raziskave o obstoječem 

stanju in potrebah: 

Pri uvajanju sprememb sem se najprej vprašala, zakaj bi nekaj naredila − je to zgolj iz lastne 

izkušnje ali to spremembo ljudje res potrebujejo? Tudi sama imam izkušnjo, ko sem želela nekaj 

spremeniti, potem pa ugotovila, da ljudje tega sploh ne želijo in ne potrebujejo. V mladinskem 

centru sem želela izvesti delavnico za skupino fantov, vendar sem hitro ugotovila, da jim 

ustvarjalne delavnice niso všeč. Šele ko sem jih vprašala, kaj si v resnici želijo, je nastal skupni 

kvalitetni program z njimi in za njih. Meni je ta izkušnja dala to, da moram narediti najprej 

raziskavo pri uporabnikih in jih v proces uvajanja sprememb vključiti (Anja Kristan, pomočnica 

ravnateljice vrtca). 

V Sloveniji je čudovit primer dobre prakse vrtec Vodmat, ki v sodelovanju z umetniki otroke 

spodbuja k ustvarjalnosti in inovativnosti. Eden odmevnejših projektov je Kulturno žlahtnenje 
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najmlajših, ki je nastal v sodelovanju z Robijem Krofličem (Kroflič, Štirn Koren, Štirn Janota in 

Jug, 2010). Omenili bi tudi projekte Reggio Emilia vrtcev (primer priročnika po tem vzoru: 

Učenje je pustolovščina, Hodnik Čadež idr., 2010), ki so utemeljeni na ideji kompetentnega 

otroka in projekte slovenskih vrtcev, narejenih na osnovi vnašanja elementov Reggio Emilia. 

Kreativnost je ustvarjanje nečesa novega, izvirnega, pogosto nenavadnega oz. inovativnega. 

V poglavju kreativnosti in uvajanja sprememb so predstavljene ustvarjalne inovacije 

intervjuvancev, pri katerih je poudarek na izkustvenem učenju. Delujejo po načelu 

vključevanja ter sodelovanja otrok kot pomembnih akterjev in jim dopuščajo odkrivati in 

raziskovati svet okrog njih.  Pri tem na njih vpliva tudi motivacija, ki prispeva k inovativnosti 

idej in nam pomaga, da stopimo v območje tveganja. V Šoli za ravnatelje spodbujajo 

pozitivno naravnano in spodbujajočo klimo v šolah, ki jo spretni ravnatelji nato prenesejo v 

svoje šole in vrtce. Tina in Urša, najini intervjuvanki, sta ob odprtju šole (Tina) in širjenju 

koncepta (Urša) stopili iz območja udobja, da sta lahko dosegli zastavljene cilje in začeli 

uresničevati lastno vizijo. Tina je nov koncept šole prenesla v Slovenijo in z vpisom enajstih 

otrok v program začela realizacijo koncepta v praksi. Napake in neodobravanje okolice so 

tudi del procesa, vendar je mogoče to izkoristiti kot priložnost za učenje in izboljšave. To nas 

ne sme ustaviti, zato sva se v naslednjem poglavju posvetili soočanju in možnim načinom 

premagovanja ovir.  
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2. OVIRE IN IZZIVI UVAJANJA NOVOSTI IN 

SPREMEMB  

 

Običajno pot do zastavljenih ciljev prekrižajo manjše ali večje ovire, ki povzročijo, da se 

določena dela teže in počasneje opravljajo (SSKJ, 2000). Poznamo ovire različnih vrst, med 

drugim psihološke, pedagoške, tehnične, kulturne, socialne itd. (Berge, 2013). Zunanje ovire 

so ovire, ki so posledica zunanjih vplivov, medtem ko notranje ovire nastanejo v nas samih. 

Občutimo jih kot frustracije. V primeru, da so majhne, nam lahko celo koristijo, v nasprotnem 

primeru pa nas zavirajo in omejujejo. Leta 2011 je bila narejena raziskava (Brown, 2014), 

podprta s strani ameriškega Narodnega inštituta za duševno zdravje in Narodnega inštituta 

za zlorabo drog, pri kateri so raziskovalci odkrili, da fizična bolečina in družbena zavrnitev 

lahko enako bolita. 

Ovire pri uvajanju sprememb se pojavijo v tradicionalnih sistemih, kjer je družba navajena 

na določene tradicije in norme. Poleg močne tradicije uvajanje sprememb ovira tudi politika, 

saj ima končno besedo pri sprejemanju večjih odločitev in poskusih uvajanja novosti 

(Ministery of Education, 2005 v Steinbach, 2012). Potrebno je veliko znanja, iznajdljivosti ter 

vztrajnosti, da nekaj dosežemo, poleg tega pa tudi dobro poznavanje zakonodaje in 

izpolnjevanja formalnosti. Vsaka sprememba namreč potrebuje odobritev ljudi z različnih 

položajev, »saj te omejujejo predpisi in regulative, ampak to se da vse obiti, moraš pa biti 

malo iznajdljiv« (Rok Capuder).  

Na zgoraj opisane ovire je naletela tudi Tina Rutar Leban z ekipo v procesu akreditacije za 

Šolo Lila: 

Mislim, da me je ogromno naučil ravno proces akreditacije. Bilo me je zelo strah, zdelo se mi je 

nepojmljivo, kako bomo sploh napisali učne načrte, da bodo prilagojeni za Slovenijo. Skrbel nas je 

tudi postopek odobritve.  

Sami mi to nikoli ne bi uspelo. Ogromno ljudi je sodelovalo pri pisanju učnih načrtov. Februarja leta 

2013 smo uspeli zastaviti program. Poslali smo ga na Ministrstvo in Zavod za šolstvo v pregled. 

Kmalu so prišle prve povratne informacije, ko nam je Zavod za šolstvo napisal, da to ni dobro. No, 

ni bilo ravno tako napisano, ampak v moji glavi sem si to tako interpretirala, da ne dosega 

Nika Sedmak in Maruša Lojk 

in 
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standardov itd. To me je resnično demotiviralo in tukaj bi lahko bil prvi poraz. Takrat sem si rekla 

‘Ne, sistem je zanič, nič ne pustijo, nič se ne da narediti’. Ampak nisem pa nikoli nehala verjeti, niti 

za sekundo nisem pomislila, da Lila ne bi bila akreditirana.  

Učne načrte smo nato popravili in jih ponovno vložili. Še vedno določeni niso bili v redu, vendar so 

nam tisti, ki so bili sprejeti, predstavljali zeleno vejo. Zopet se je zalomilo na strokovnem svetu, 

sesul se mi je svet, bila sem razočarana in si mislila ‘Toliko se trudiš, potem pa to!’. No pa vendar, 

Šola za življenje (ang. Education for life, op. a.) uči, da je vsak test v življenju v resnici zato, da se iz 

njega nekaj naučiš (Tina Rutar Leban, Šola Lila). 

Ob povedanem vidimo, da je imela veliko vlogo vztrajnost v kombinaciji z lastno vizijo. 

Vloženega je bilo ogromno dela, ki si ga ne znamo točno predstavljati, če v določenem 

procesu nismo neposredno zraven. Ne vemo, kaj se dogaja v ozadju, koliko ovir, neuspehov 

in zavrnitev ljudje dobijo, preden jim uspe. Anja Kristan je v intervjuju to ponazorila s 

primerom, kako drugi vidijo njen uspeh: 

Rečejo mi: ‘Ti si pa kar uspešna pri tej nalogi’. Ja, po dveh letih, ko sem tudi kdaj močno stisnila 

zobe, spustila kakšno solzo, se jezila sama nase, dokler enkrat ni uspelo. Nihče ne vidi tudi mnogih 

neuspehov. Tudi sama delam napake, ogromno mojih prispevkov ni sprejetih (Anja Kristan, 

pomočnica ravnateljice vrtca). 

Če povzameva ugotovitve, so ovire sestavni del inovativnih procesov; za njihovo 

premagovanje je pomembna iznajdljivost (kreatvnost) in vztrajnost, ki je povezana z jasno 

vizijo, torej kaj želiš doseči, ter sposobnost, da se na napake in neuspehe gleda kot na 

priložnost. 

 

2.1.1 STRAH PRED NAPAKAMI IN NEUSPEHOM 

Če trdimo, da življenje postaja pustolovščina nenehnega učenja, potovanje polno presenečenj 

in odkritij, pa pomeni uspeh odziv na izziv, spremljan s tveganji in spodrsljaji. Spodrsljaji ne 

štejejo, kdor ni naredil napake, je amater (Rogers 2013 v Ovsenik, 2013, str. 5). 

Svet vsakodnevnih izzivov, sprememb in potreb po nečem novem, boljšem in drugačnem 

velikokrat predstavlja prej ovire v obliki pritiskov in pričakovanj kot pa sproščen navdih za 
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ustvarjanje. Zanimalo naju je, kako so ljudje, s katerimi sva naredili intervjuje, izkoristili svoje 

potenciale, in na kakšen način so se soočili z ovirami. 

Zdi se mi (Maruša), da je strah družbenega neodobravanja prisoten pri mnogih ljudeh, ki sicer 

imajo ideje in so inovativni. Sama ga tudi velikokrat občutim (Nika), ko delim z ljudmi 

spoznanja ali ideje, do katerih sem prišla. Kje je razlog za to? 

Beseda napaka ima sama po sebi negativen prizvok. Nanjo ne gledamo iz pozitivnega 

zornega kota. Na žalost nimamo besede, ki bi opisala dejanje, ko nam nekaj ne uspe, pa 

čeprav ta neuspeh ni posledica naših dejanj in nanj nismo imeli vpliva. Torej vse, kar ne uspe 

ali ne deluje, imenujemo napaka in ljudje napak ne maramo, saj lahko to vpliva na naše 

napredovanje, odnose, ugled itd. (De Bono, 2006). 

Z ovirami in neuspehi tako v sebi kot okrog nas se je pomembno soočiti in jih ozavestiti, 

pomaga pa tudi pozitiven pristop do njih. Takšno razmišljanje je z nama delila Anja Kristan, 

pomočnica ravnateljice vrtca v Sežani: »V naši kulturi nas žal učijo, da se o napakah ne govori, 

saj se jih sramujemo, si jih ne izmenjamo, kar je velika škoda. Iz napak se veliko naučimo, je 

pa pomembno, da jih ne ponavljamo ... «. 

Živa Jakšić Ivačič, predsednica Študentskega sveta, je na vprašanje, ali jo ob delu in izzivih 

spremlja strah, odgovorila, da jo, vendar pravi, da je strah v nekaterih primerih neutemeljen, 

poleg tega pa služi tudi kot spodbuda, da se pri delu čim bolj potrudimo: 

Vedno. 'Skos'. No, ne 'skos', to se sliši grozno (smeh). Mogoče ne toliko na mojem položaju, ker 

sem tukaj že nekaj let in že vse poznam, ampak vedno je prisoten strah, da boš 'zasral', da nekaj 

ne boš dovolj dobro naredil in da potem ne bo več poti nazaj. Ampak to je precej iracionalen strah 

zato, ker boš vedno v očeh nekoga naredil nekaj narobe. Strah o neuspehu je tam. Na primer zdaj 

delam svojo raziskavo in en teden nisem dala ven rezultatov, ker me je bilo strah, da bo karkoli z 

anketo narobe. Zato sem jo vsem možnim poslala in jih vprašala ‘A je v redu?!’ Čustva so po navadi 

vedno dobra, če niso v ekstremu (Živa Jakšić Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

Čeprav je bil pri Tini Rutar Leban tudi prisoten strah, ji je formalna izobrazba dala pogum za 

ustanovitev Šole Lila: 



 

28 

 

Pomemben del je prispevala odločitev za študij razvojne psihologije. Doktorat iz psihologije mi je 

dal podlago in pogum za ustanovitev inštituta. Če ne bi imela tega, ne vem, ali bi si upala. Torej 

zelo pomemben del odločitve je bila razvojna psihologija na študiju (Tina Rutar Leban, Šola Lila).  

Najini intervjuvanci se soočajo s strahom pred neuspehom in zavrnitvijo tako, da poskušajo 

jemati napake kot sestavni del učenja. Nekateri ga jemljejo kot spodbudo, da v določeno 

stvar vložijo več truda, po drugi strani pa menijjo, da je včasih neutemeljen, kajti stvari nikoli 

ne moremo narediti popolno. Pravijo, da občutek usposobljenosti za neko delo zmanjšuje 

strah pred neuspehom. 

»Ne predajte se strahu. Če to storite, boste izgubili vez s srcem« (Paulo Coelho). 

2.1.2 POGUM IN RANLJIVOST 

V življenju je veliko ovir prav v nas samih. Po naravi smo socialna bitja, zato so naša 

samozavest, samopodoba in samospoštovanje velikokrat odvisni od drugih. Brown (2014) je 

podobnega mnenja kot Bauer (2008), ko pravi, da se ljudje želimo počutiti vredne ljubezni in 

pripadnosti. Ko tega ne občutimo, lahko hitro nastopi krivda, zadrega, ponižanje, sram itd. 

Živimo v kulturi, kjer “nikoli ni nič dovolj”. 

Nekaj intervjuvancev je izpostavilo tudi pomanjkanje poguma in trošenje energije ob 

negativnih odzivih: »Velikokrat imam to izkušnjo, da dobim negativen odziv. Pri tem izgubim 

res ogromno energije. Pogosto se sprašujem, ali prav razmišljam, ali prav delujem, ali sem 

dober človek …« (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Dvomi se vedno pojavijo, sploh ob srečanju z ljudmi, ki ne verjamejo v nas. Takrat je 

pomembno pogumno vztrajati, nama je povedala Urša Plešnar: 

Meni osebno predstavlja blazen izziv imeti pogum, sploh naglas povedati, kaj bi rada, poleg tega 

pa tudi ves čas verjeti v svojo idejo. V prvem trenutku vanjo verjamem sto odstotno, potem pa se 

pojavijo dvomi. Posledično naletim tudi na neodobravanje in ovire. Zdi se mi, da dokler svojih besed 

ne realiziram, me ne bo nihče jemal resno. Pomembno je verjeti vase in imeti pogum, kljub temu 

da najbližji ne verjamejo, da ti bo uspelo, ker imajo drugačen pogled na življenje. Preden srečaš 

ljudi, ki jim je to res všeč in razmišljajo podobno kot ti, ponavadi srečaš ljudi, ki ne verjamejo. 

Pogumno vztrajati, to je pomembno (Urša Plešnar, Gozdalnica). 
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Pri branju različne literature in člankov sva naleteli tudi na Brene Brown, magistrico 

socialnega dela, ki je zaposlena kot raziskovalna profesorica na Fakulteti za socialno delo 

Univerze v Houstonu. Veliko govori o notranjih ovirah vsakega posameznika. Ena izmed tabu 

tem je občutek sramu (Brown, 2014), ki naj bi ga vsak pri sebi opisal z besedami "Sem slab/a", 

medtem ko si pri občutku krivde posameznik o sebi misli "Storil/a sem nekaj slabega". 

Občutek krivde je lahko pozitiven, saj se zavedamo, da smo storili nekaj, kar ni v skladu z 

našimi vrednotami, medtem ko je sram uničujoč, saj spodjeda tisti del nas, ki verjame, da se 

lahko spremenimo in nam gre lahko bolje. V trenutku, ko se oseba počuti osramočeno, se 

odtuji od soljudi in želi ponovno občutiti lastno vrednost ter posledično velikokrat odreagira 

z napadom ali žaljenjem drugih.  

Obstaja verjetnost, da postane pretirano obremenjevanje kontraproduktivno, zato se je 

bolje soočiti s svojo osebnostjo, takrat se odpre tudi priložnost za srečanje z (lastno) 

ranljivostjo (prav tam). Rok Capuder pravi, da je to težko, vendar se splača: 

V učnem procesu imaš določene zadeve, ki jih lahko sam narediš, hitreje predelaš snov in z dijaki 

počneš kaj, kar tudi tebe veseli, in to bodo otroci začutili. Ko oni vidijo, da je profesorju nekaj dobro 

početi, bodo tudi sami postali motivirani. Tako je veliko laže z njimi delati, saj te 'zaštekajo' ne 

samo kot profesorja, ampak tudi kot človeka. To je zanje zelo težko, saj smo profesorji najprej 'stari 

kot sto mater', ko pa je šole konec, zamrznemo v času, nič ne počnemo, do drugega dneva ob pol 

osmih zjutraj, ko se zopet začne šola. Tako nas oni vidijo. Po eni strani je potem teže delati z njimi, 

ker se jim odpreš, postaneš ranljiv in je j…. Ampak so takšne prednosti, da bi rekel, da se splača 

(Rok Capuder, Zavod 404). 

 

2.2 NAČINI PREMAGOVANJA OVIR  

Več intervjuvancev nama je priznalo, da dvomijo vase, v svoje sposobnosti, se sprašujejo, ali 

delajo prav in poskušajo na različne načine rešiti težave. Včasih jim uspe, spet drugič ne. V 

podpoglavjih so predstavljeni specifični, individualni in med seboj različni načini 

premagovanja ovir intervjuvancev; pomen konstruktivnega komuniciranja, povezovanja in 

ozaveščanja ter izražanja občutkov.  
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2.2.1 USPEŠNA KOMUNIKACIJA  NA VSEH RAVNEH 

Delovno okolje, v katerem smo, naj bo spodbudno, saj se le tako lahko pojavijo nove zamisli. 

Prav zato je pomembno dobro in spodbudno vodenje organizacije, kjer se ustvarjalnost 

stimulira, vizija je jasna ter ni preveč rutinskega dela (Kavčič, 2011). Med sodelujočimi je 

pomembna tudi dobra komunikacija. Potrebno je premagati komunikacijske ovire, saj z 

dobro komunikacijo laže rešujemo izzive. Danes s pomočjo interneta lahko komuniciramo na 

več različnih načinov, prav tako imamo več možnosti za sodelovanje z drugimi (globalno), 

dostop do več virov, hitreje razumemo kontekst. Posledično lahko problem rešimo hitreje in 

učinkoviteje (Donaldson, 2011). 

Živa Jakčić Ivačič veliko sodeluje z vodstvom in se zaveda pomena konstruktivne 

komunikacije: 

Sama veliko sodelujem z vodstvom. Zelo grdo bi bilo, če bi se odzvala na sledeč način: “Glejte, kaj 

vse ni narejeno (ploskne), koliko stvari ni urejenih, pa to, pa to ni, pa še to, pa kaj se vi hecate iz 

nas!?” (jezno) S takšnim načinom ne bi dosegla nič. Če pa rečeš: “Aha, to smo mi zasledili, da je 

mogoče problem. Zdaj imamo ta in ta predlog, kaj od tega bi bilo mogoče izvesti?” Tu so 

pomembne pogajalske spretnosti in konstruktivna komunikacija. Če želiš nekaj spremeniti, moraš 

to drugi osebi dobro predstaviti, zakaj bi bilo zanjo dobro, da se ta sprememba izvede (Živa Jakšić 

Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

 

2.2.2 POVEZOVANJE S PODOBNO MISLEČIMI LJUDMI  

V kolikor vodstvo in drugi vključeni ne odobravajo določenih idej, to še ne pomeni, da so 

slabe ali neizvedljive, morda je razlog samo v tem, da jih posameznik ni delil s pravimi ljudmi. 

V različnih okoljih ideje in želje obrodijo povsem drugačne sadove: 

Meni ogromno pomeni, ko nekje srečam nekoga, ki podobno razmišlja, ali pa je vsaj pripravljen na 

pogovor. Enkrat je bil primer, ko sem se trudila za realizacijo ideje, ki ni bila podprta ali prepoznana 

kot dobrodošla. In potem je nekdo prišel in rekel: ‘Uau, to bomo realizirali, imamo projekt, en 

razpis, imamo finance in bomo to naredili! Štirje partnerji se bomo povezali in to idejo uresničili’ 

(Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 
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Več o povezovanju in sodelovanju je zapisano v 5. poglavju diplomskega dela, v katerem sva 

se še bolj poglobili v pomen in doprinos le-tega. 

  

2.2.3 OZAVEŠČANJE IN IZRAŽANJE NAŠIH OBČUTKOV 

V prejšnjem podpoglavju sva govorili o notranjih ovirah, ki se lahko pojavijo pri 

posameznikih. Vzroki so različni, pa vendar se z njimi lahko soočimo tako, da smo ob različnih 

preizkušnjah prizanesljivi do sebe, sprejmemo negotovost in prepoznamo občutke v sebi ter 

kaj je njihov vzrok. Takrat je pomembno, da se na nekoga obrnemo in te občutke tudi 

izrazimo (Brown, 2014). 

Ivana Leskovar je poudarila pomen vpogleda vase in v svoja dejanja: 

Vse se začne pri nas samih. Graditev odnosov začnemo pri sebi. Ko se zavemo svojega odnosa do 

drugega in ga spremenimo, se začne sprememba. Vsak ima možnost vpliva le na svoja ravnanja in 

svoje občutke (Ivana Leskovar, Vrtec Slovenska Bistrica). 

Ko je Anja Kristan prišla do točke, ko je želela odnehati, jo je s pravimi besedami spodbudil 

partner. Sama pa je ozavestila svoje občutke: 

”Ne, to je tvoje poslanstvo in tvoj način obstajanja, to si ti. Tako te sprejmem. Taka moraš ostati 

in ko bo čas, boš to začutila. Kaj čutiš?” Odgovorila mu je: “Čutim, da moram iti naprej” (Anja 

Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Pomembna vloga čustev se pokaže v komunikaciji in uravnavanju socialnih odnosov, vendar 

Ivana Leskovar na prvo mesto postavi vzpostavljanje odnosa s samim seboj, Anja Kristan pa 

pomen introspekcije. Ozavestiti in ubesediti lastna čustva in občutke tako vpliva na odnos do 

sebe in sočloveka. Zapis se povezuje s podpoglavjem osebne rasti, kjer je predstavljenih še 

več odgovorov na vprašanja o dogajanju v nas samih.  
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2.3 OVIRA KOT IZZIV 

Glede na odgovore ljudi, ki so že uvedli dobre prakse, se soočali z ovirami in jih uspešno 

premagali, sva ugotovili, da se je prav vsak z ovirami že srečal. Ovire in načini premagovanja 

so med seboj različni in odvisni od osebnostnih značilnosti človeka, njegovih šibkih in močnih 

področij. Zavod 404 je naletel na finančne ovire, ki so jih reševali tako, da so iskali različne 

vire financiranja, se povezovali s sponzorji ter se trudili postati čim bolj prepoznavni in tako 

so svoje delovanje razširili na več šol. Ekipa Šole Lila je naletela na sistemske ovire v času 

akreditacije programa, saj so po javno veljavnem programu zakonsko določene nekatere 

zahteve. Program je bil večkrat zavrnjen, vendar so z vztrajnostjo, pozitivno naravnanostjo 

in sodelovanjem dosegli odobritev. Na takšen način je tudi vrtec v Slovenski Bistrici odpravil 

težavo s pomanjkanjem prostora. Živa Jakšić Ivačič, Anja Kristan in Urša Plešnar so se večkrat 

srečale z notranjimi ovirami, natančneje z negotovostjo in strahom, kar je vplivalo na 

sprejemanje njihovih odločitev. Živa se večkrat spopada z negotovostjo, saj ni prepričana v 

lastne sposobnosti, pri tem pa ji pomaga konstruktivno komuniciranje z ljudmi, ki jo obdajajo. 

Anja pravi, da ji je zagon za premagovanje ovir dalo povezovanje s podobno mislečimi, ki so 

jo spodbujali in dvignili njeno samozavest. Vse to je nekaj normalnega. Pri aktivnem vnašanju 

sprememb v pedagoško polje se mnogokrat soočimo s t. i. »NE-ji«. Zavrnitev in napake 

vplivajo na dojemanje lastne vrednosti. Najini vprašani v odgovorih večkrat trdijo, da je pri 

soočanju z ovirami pomemben pozitiven pristop, vztrajnost in pogum, Rok Capuder in Justina 

Erčulj pa sta še posebej poudarila, da je pomembno biti iznajdljiv. Ko ovire postanejo izziv, 

začnemo na situacijo gledati z druge perspektive. Tako ni potrebno, da ovire ustavijo proces, 

temveč predstavljajo le nekaj, kar se da preseči, v kolikor pa to ne uspe, se imamo iz njih 

možnost marsikaj naučiti. Ovire in napake so torej sestavni del procesa in pomenijo, da smo 

nekaj poskusili.  

Pri soočanju in premagovanju ovir se pokaže pomen ljudi, ki nas obdajajo in podpirajo, saj 

nam velikokrat nudijo tisto, kar v določenem trenutku potrebujemo. Več o tem bova napisali 

v naslednjem poglavju. Intervjuvanci so z nama delili, kdo ali kaj jim predstavlja vir 

opolnomočenja, torej kdo jih strokovno in osebno podpira. 
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3. STROKOVNA IN OSEBNA PODPORA 

 

V intervjujih so ljudje z nama delili, koliko jim pomeni podpora najbližjih. Vsak je izpostavil 

tudi svoje vzornike, ki mu predstavljajo navdih. Vzorniki so lahko osebe, s katerimi so pogosto 

v stiku, ni pa nujno, saj mnogi svojih vzornikov ne poznajo osebno. Nekateri imajo tudi 

mentorje, supervizorje, ki jih spremljajo na poti in jim pomagajo osebno in profesionalno 

rasti. 

 

3.1  STROKOVNA PODPORA 

Strokovna podpora je izrednega pomena že pri pedagogu začetniku. Ko začnemo z delom, se 

od nas pričakuje, da pokažemo spretnosti pri poučevanju, imamo nadzor nad otroki, 

vzpostavimo disciplino ter s starši in zaposlenimi ustvarimo dober odnos. V primeru, da 

nimamo osebne in strokovne podpore, se lahko hitro počutimo frustrirani in osamljeni. Prav 

zato je zelo pomembna podpora, ki jo pedagog dobi že na začetku svoje profesionalne poti 

(Buzaglo, Wassermann in Wieder, 2014). 

 

Poznamo več vrst podpore v obliki potrditve in sodelovanja s kolegi, zagotovljanja sredstev, 

možnosti mentorjev in profesionalnega razvoja. Pedagogu, ki ima ob sebi ljudi, s katerimi 

lahko skupaj načrtuje in debatira, poleg tega pa še podporno osebo (npr. mentorja) z veliko 

izkušnjami, vse našteto pomaga pri boljšem počutju in delovanju na delovnem mestu (Burke, 

Aubusson, Schuck, Buchanan in Prescot, 2015). V nadaljevanju je predstavljen pomen 

kakovostnega mentorstva, dobrega strokovnjaka, ki posamezniku pomaga pri poklicni rasti, 

koučinga (ang. couching), supervizije in drugih načinov podpore na delovnem mestu.  

3.1.1 MENTORSTVO 

 

Dileme, vprašanja, pomisleki in samospraševanje so sestavni del poklicnega življenja, sploh 

če je posameznikovo delo neposredno vezano na delo z ljudmi. Že v času študija se na praksi 

v šolah, vrtcih ali drugih institucijah srečamo z birokracijo, beleženjem in poročanjem, kar pa 

po besedah zaposlenih tudi kasneje vzame ogromno časa in volje. Raje bi dali več poudarka 

na medsebojne odnose in refleksijo le-teh. Pri pogovorih z intervjuvanci sva tudi sami 

Nika Sedmak in Maruša Lojk 

in 
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spoznali, kako pomembno je imeti strokovno podporo − strokovnjaka, ki posamezniku na 

njegovem področju pomaga profesionalno rasti. Do podobnih ugotovitev je prišla tudi 

Justina Erčulj, ko sta s kolegico pred leti delali intervjuje z učitelji začetniki:    

 

Ugotovili sva, da nimajo težav z vsebino, težave se pojavijo pri načinih in pristopih za vodenje. 

Nekateri menijo, da bi to morali imeti na faksu, vendar se tam tega ne moreš naučiti. Šele ko si 

postavljen v tako situacijo, veš, kje ti primanjkuje znanj. Predvsem s povezovanjem z ljudmi, ki te 

stvari že dobro delajo, in učenjem od njih. Veliko je začetnih ovir, za katere porabiš ogromno 

energije, medtem ko jih nekateri že znajo premagati (Justina Erčulj, Šola za ravnatelje). 

 

V študiji sta Alhija in Fresko (2010) ter (2005) ugotovila, da je eden izmed najpomembnejših 

dejavnikov pri zadovoljstvu in asimilaciji v delovno okolje prav podpora mentorja in 

sodelavcev. Pedagogi mentorji (Harrison, Dymoke in Pell, 2006) imajo namreč že 

razvite lastne strategije spopadanja s problemi, pomembni so pri spodbujanju in pomagajo 

pri reflektiranju dela začetnika, spodbujajo ga tudi k tveganju, preizkušanju novih strategij, 

prepoznajo možnosti za profesionalno rast in so del spodbudnega okolja. Spremembo in 

podporo nudimo že s tem, ko nekoga spodbudimo in verjamemo vanj. Živa Jakšić Ivačič 

verjame v osebni pristop, pri katerem osebo posluša in jo spodbudi k uresničevanju svojiih 

idej.   

Mislim, da se je potrebno z ljudmi osebno srečati in jim povedati, da oni to zmorejo, da nekdo 

verjame v njih. ‘Glej, jaz te pa v tem vidim, daj, poskusi.’ Na to večina res dobro odreagira. Potem 

ko so enkrat 'noter', se naučijo biti aktivni in sodelovati. Rečejo mi, da so res zadovoljni, ker so šli 

v to, da je to super izkušnja in jih bo spremljala do konca življenja. Moraš jih videti, slišati in 

prepoznati znake že skozi navaden pogovor. Ko vidiš, da se nekdo pritožuje, da bi kaj izboljšal, je 

potrebno zagrabiti priložnost in mu reči: ‘Pa, a veš, da se to da narediti? Dajmo poskusiti’. In na ta 

način se jih veliko vključi (Živa Jakšić Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

Na začetku so učitelji večinoma zelo navdušeni, motivirani, vendar pa se pogosto srečujejo s 

konfliktom pri prilagajanju svojih učnih stilov in pričakovanj glede na realno situacijo 

(Ramsey, 2000). Justina Erčulj pravi, da ni potrebno izgubljati čas za stvari, ki jih nekdo drugi 

že obvlada: 
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Če greš ti v en nov posel, potrebuješ mentorja, da se ne ukvarjaš s stvarmi, ki jih je nekdo že nekoč 

izumil ali pa jih eden že zna. Zakaj bi se mučil s tem, ker je ogromno drugih stvari …  (Justina Erčulj, 

Šola za ravnatelje). 

Prav s tem namenom je na Šoli za ravnatelje uvedla Program mentorstva novoimenovanim 

ravnateljem. »Program traja eno leto in obsega pet delavnic, s katerimi poglabljamo znanje. 

Pride torej okrog 10 novoimenovanih ravnateljev in 10 mentorjev. Mentor si lahko po 

najmanj enem mandatu (pet let). Poleg tega zdaj mentorje tudi usposabljamo. Tako je vse 

skupaj zelo celostno. Program vodim že približno 12 let« (Justina Erčulj, Šola za ravnatelje). 

 

3.1.2 “KOUČING” (ANG. COACHING) 

 

Koučinga v intervjujih sogovorniki niso posebej omenjali, vendar se v literaturi in praksi 

vedno pogosteje pojavlja kot zunanja osebna in strokovna podpora organizacijam in fizičnim 

osebam, zato se nama je zdelo relevantno to vključiti v diplomsko delo. 

Coaching (slovenščina nima posebnega izraza, občasno se pojavi izraz “koučing”) je postal 

del osebnega in profesionalnega razvoja v poznih 80-ih letih (Hudson, 1999 v Kobolt, 2010) 

ter spada med področja, ki se trenutno najhitreje širijo. Številna podjetja so različna 

usposabljanja zamenjala s koučingom (Judge in dr., 1997 v Kobolt, 2010). Izvaja se na 

različnih področjih; šport, zdravje, izobraževanje, osebno življenje, delovno mesto itd. na 

različne načine (van Kessel, 2010 v Kobolt, 2010).  

Obstaja pomembna razlika med mentorstvom in koučingom (ang. couching). Mentorji so 

običajno ljudje znotraj organizacij na višjem položaju z veliko izkušnjami in znanji, kar kot 

mentorji delijo z novinci. Najboljši in najbolj učinkoviti coachi pa so ponavadi ljudje zunaj 

organizacije, ki se s coachingom ukvarjajo kot s primarno službo. Coach je drugačen stranski 

opazovalec, saj poskuša doprinesti drugačno perspektvo v odnosih, kjer lahko vidi obe 

perspektivi, medtem ko jih udeleženi velikokrat ne morejo (Bloom, Castagna in Warren, 

2003). 
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3.1.3 STROKOVNA PODPORA S STRANI SODELAVCEV, VODSTVA IN ZUNANJIH 

STROKOVNJAKOV 

- Podpora s strani sodelavcev in vodstva 

Poleg podpore mentorja pripomore k boljšemu delovanju tudi neformalna podpora na 

delovnem mestu. Interakcija s sodelavci, kolegialna pomoč in dialog pripomorejo k 

prilagoditvi in občutku sprejetosti (Alhija & Fresko, 2010). Nenaklonjeno in negostoljubno 

okolje ima negativen vpliv na klimo, pojavi pa se lahko tudi dvom vase. Poleg tega zaposleni 

potrošijo veliko energije, da se soočijo z izzivi, ob tem pa se počutijo izolirane (Schuck, 

Beauvais, Buchanan in Russell, 2012). Pohvale, spodbude in pozitiven odnos so ključ do 

kakovostnejšega in ustvarjalnejšega dela. 

V Vrtcu Otona Župančiča v Slovenski Bistrici zaposlenim podporo ponuja tudi izvoljena 

zaupnica. »Včasih je že dovolj, da se z zaposlenim pogovori ali ga zgolj posluša,« pravi Ivana 

Leskovar in dodaja: »Mnogi prihajajo tudi k meni. Pogovori se ne nanašajo le na polje 

zaposlitve. Največkrat so težave v domačem okolju. Delujemo celostno, zato je pomembno, 

da se počutimo dobro in sprejeto v službi in doma« (Ivana Leskovar, Vrtec Slovenska Bistrica). 

Na nas bistveno vpliva tudi podpora s strani institucije, ki zagotovi material, ki ga pedagog 

potrebuje za kakovostno delovanje. V kar nekaj šolah in vrtcih imajo sredstva in materiale, ki 

so na voljo za uporabo vsem, prav tako si izmenjujejo ideje, vire, rezultate raziskav ... 

(Caspersen & Raaen, 2014). 

Na delovnem mestu je ključnega pomena tako formalna kot neformalna (kolegialna) pomoč, 

ki jo podpira in zagotavlja institucija. 

- Podpora za strokovni razvoj z zunanjimi strokovnjaki 

Strokovno se lahko razvijamo na različne načine. Največkrat gre za raznovrstna 

izobraževanja, tečaje, konference, predavanja, delavnice, sestanke, supervizije in 

opazovanja. Ta se neposredno povezujejo z drugimi strokovnjaki različnih področij, kjer so 

možnosti bolj poglobljenega diskurza. 

Anja Kristan je z nama delila, kako ji je izkazana podpora zunanje strokovnjakinje po več letih 

dela resnično spremenila življenje in povrnila zaupanje: 
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Ravnateljica je najavila obisk iz Zavoda za šolstvo in rekla, da bo prišla neka oseba danes k meni. 

Seveda se nisem nič dodatno pripravila in sem se spraševala ‘Zakaj k meni? Že tako in tako je vse 

slabo.’ Svetovalka za predšolsko vzgojo iz ZRSŠ me je tisti dan opazovala in spremljala otroke. 

Kasneje me je gospa čakala v pisarni in sama sem tja prišla zelo napeta, nato pa slišala te besede: 

‘A se vi zavedate, kako čudovito delavko imate? Kakšne kakovostne pristope ima?’ Ogledala si je 

tudi mojo pripravo, ki sem jo morala prinesti, in mi povedala, da je to odličen način dela. Seveda 

sploh nisem mogla verjeti ... In tako sem prvič po toliko letih dobila pozitiven odziv in takrat se mi 

je prav odprl svet. Začela sem razmišljati širše in to tik preden sem mislila pustiti službo, ker sem 

bila prepričana, da nisem dovolj dobra. Kasneje so me iz Zavoda povabili k sodelovanju pri 

projektu. Spoznala sem podobno razmišljujoče vzgojiteljice in zato se mi zdi zelo pomembno, da te 

nekdo drug vidi in v tebi prepozna to, česar sam pri sebi do tedaj nisi opazil. Prepoznati potencial 

lahko nekomu spremeni življenje. Meni ga je ona (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

 

3.1.4 SUPERVIZIJA 

 

Beseda supervizija se deli na besedi super (v pomenu nad) in videre (zreti), torej gre za 

nadziranje in kontrolo situacije, ki jo ima supervizor (odgovorna oseba) s supervizantom 

(oseba, ki se udeleži supervizije) (A. Kobolt, S. Žorga, 2006). Na strani Zavoda Republike 

Slovenije za zaposlovanje (b. d) piše, da supervizija zajema veliko področij, v katerih se 

prepletajo vodenje, svetovanje, poučevanje ter izobraževanje. Namen supervizije (Bezić, 

2007) je sproščanje kreativnega potenciala supervizanta, saj s spremenjenim pogledom in 

oddaljitvijo od situacije laže prepozna, kaj ga zavira. Ko to odkrije, se mu poveča razumevanje 

do svojega dela in zaupanje vase. Po besedah Anje Kristan je supervizija pomembna 

predvsem zaradi preoblikovanja lastnih subjektivnih teorij, ki vplivajo na tvoje delovanje in 

način dela: 

Ob študiju in v službi bi morala biti prisotna tudi supervizija, ker se ti takrat pojavlja sto vprašanj. 

Vsi imamo subjektivne teorije iz preteklosti, ki nas oblikujejo. Jaz sem jih nekaj prepoznala in to je 

zelo vplivalo na moje življenje, drugače sem delovala, se odločala, videla otroke pa tudi drugače 

funkcioniram in bivam u življenju (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 
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Supervizija tako pomaga pedagoškim delavcem pri ozaveščanju notranjih procesov, v pomoč 

pa je tudi ob negativnih izkušnjah in neuspehih. 

 

3.2 OSEBNA IN STROKOVNA PODPORA INTERVJUVANCEM 

V življenju naletimo na veliko ljudi, ki pripomorejo, da se osebno razvijamo in nas pri tem 

podpirajo do te mere, da dosežemo zastavljene cilje. 

Zanimalo naju je, kdo najine intervjuvance podpira, tako osebno kot strokovno, torej kdo je 

njihov vzornik ter od kod dobivajo navdih za svoje delo. 

Uršo Plešnar v življenju navdihujejo otroci, poleg tega pa pa je z nama delila še: »Včasih kaj 

vidim na internetu, včasih tudi iz pogovorov z drugimi. Veliko črpam iz tega, kar vidim, slišim 

ter preberem«.  

Justina Erčulj črpa navdih iz različnosti: »Navdihujejo me izobraževanja, udeleženci 

izobraževanj, strokovnjaki in tuji partnerji, ki tudi delajo z ravnatelji. Ob srečevanju z njimi 

dobim največ energije«. 

Kdo so vzorniki, katere vzornike imajo intervjuvanci ter na podlagi česa si jih ljudje izberemo, 

je predstavljeno v nadaljevanju. 

 

3.2.1 VZORNIKI 

 

Ljudje v svojih vzornikih velikokrat vidimo navdih, zgled, motivacijo in spodbudo za doseganje 

osebnih ciljev. Blizu so nam lahko njihove vrednote, razmišljanje, izražanje, filozofija, 

lastnosti in osebne značilnosti. Ivana Leskovar nama je zaupala, kakšen pomen pripisuje 

vzornikom in katere njihove lastnosti resnično ceni: 

 

V pomoč so mi vzorniki, ki mi pomenijo veliko v življenju, predvsem so moj kompas. Nekako 

sem si ustvarila krog ljudi, ki mi pri različnih vprašanjih lahko pomagajo. Moji vzorniki so tudi 

nekdanji ravnatelji in ravnateljice. Stopila sem v njihove 'škornje'. Vrtec so vodili tako, da sem 

lahko le nadaljevala njihovo delo. Vzor si jemljem po ljudeh, ki dajejo prednost medsebojnim 
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odnosom in človečnosti pred vsem ostalim (Ivana Leskovar, Vrtec Slovenska Bistrica). 

 

Vzornik nam je lahko kdorkoli, saj gre za različne ljudi v javnosti, politiki, literaturi itd. (Bosma, 

Hessels, Schutjens, Van Praag in Verheul, 2012). To so lahko znane osebe, modri ljudje, 

družinski člani, strokovnjaki, prijatelji, sorodniki ... Rok Capuder nama je povedal, kdo njemu 

predstavlja navdih: »Moj navdih je Carl Sagan, astrofizik, Američan, ki je za moje pojme na 

področju znanosti največja avtoriteta. Na področju fizike pa Richard Feyman, človek, ki je 

razumel svet in je naprej predal znanje, tudi kot pedagog«. 

 

3.2.2 KDO SO LAHKO NAŠI VZORNIKI?  

 

Izraz vzornik je zelo težko definirati. Poznamo tri izhodišča, ki opredeljujejo, kdo so lahko naši 

vzorniki (Morgenroth, Ryan in Peters, 2015): 

 

a) Pokažejo nam, kako izvesti neko spretnost, da laže dosežemo zastavljen cilj, po načelih 

behaviorističnih teorij. 

 

b) Pokažejo nam, da je cilj mogoče doseči. Torej nam predstavljajo navdih, da je nekaj 

mogoče. 

Urša Plešnar pravi, da ni povsem nujno, da imamo ljudje vzornike, saj jih tudi sama dolgo ni 

imela. Danes ji vseeno predstavljajo pomembno vlogo v njenem življenju: »Zame so vzorniki 

pomembni, saj vem, kaj si želim in koga postaviti na to mesto. Ljudje, ki so postavili velike 

stvari, vsaj tiste, ki se tebi zdijo velike, so pomembni za vse. Dajo tisto iskrico in spodbudo, 

da je nekaj možno«. 

 

c) Naš cilj naredijo privlačen, predstavljajo nam inspiracijo. 

Anja Kristan pravi, da ji je veliko profesorjev predstavljalo inspiracijo: »Predavanja sem 

poslušala in pri vsakem sem si zapisovala vprašanja, vire, predloge … Oni so govorili, jaz pa 

sem to transformirala v ideje«. 
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Ugotovili sva, da intervjuvanci razlikujejo med vzorniki, ki so del njihovega življenja in njihov 

navdih ter podpora, ter med vzorniki, ki jih ne poznajo nujno, vendar jim je všeč njihovo 

razmišljanje, način dela ali določena lastnost. Tina Rutar Leban razmišlja takole:  

 

Vzorniki so tisti ljudje, ki so mi blizu v vsakdanjem življenju in si jih poskušam postaviti za zgled. 

Imam različne vzornike za različna področja. Sama ne želim kopirati drugih, ampak želim doseči 

tisto, kar sama spoštujem pri nekem človeku in vidim, da je to nekaj, kar tudi jaz potrebujem pri 

sebi in mi je dosegljivo. To mi potem predstavlja zgled in poskušam o tem razmišljati (Tina Rutar 

Leban, Šola Lila). 

 

V nadaljevanju poglavja sva izpostavili tri elemente, ki so jih intervjuvanci omenili kot ključne 

pri njihovi osebni in strokovni rasti. 

 

i. Podpora najbližnjih 

Kar nekaj intervjuvancev je izpostavilo, kako zelo pomembna jim je podpora najbližjih, ki so 

večkrat kar njihovi vzorniki in pomemben člen v njihovih življenjih. Njihova podpora močno 

pripomore k temu, da verjamemo vase. Urša Plešnar pravi, da je njen vzornik njen oče, ki je 

bil vedno izvrsten pedagog, medtem ko je Tina Rutar Leban izpostavila svojega partnerja in 

njegovo struktruriranost življenja. Anja Kristan nama je podala primer, ki ji ga je partner 

pomagal rešiti zgolj s pravim stavkom, ki ga je v tistem trenutku potrebovala: »Kako ti izgleda 

ta situacija? Razložim mu, on pa meni: 'Anja, brez veze, da se sekiraš, jaz bi naredil tako …'. 

No in potem mi je vse jasno, on res zna poenostaviti in me razbremeniti«.  

 

Tudi Živi Jakčić Ivačič predstavlja vzor in navdih družinska članica, saj jo resnično spoštuje ter 

pravi, da je lahko srečna, ker je del njenega življenja:  

 

Moja babi je moja vzornica. Je res 'kul' in jo zelo spoštujem. Sedaj se aktivno udejstvuje v stroki 

specialne pedagogike in jo spoštujem, ker je delavna, iskrena in ker odpre usta samo takrat, ko 

ima kaj pametnega za povedati. Takrat ko ona odpre usta in nekaj pove, manjka zelo malo, preden 

ji vsi zaploskajo. Tega se jaz želim še naučiti. Nanjo se obrnem glede strokovnih in zasebnih 

vprašanj, ker vem, da mi bo znala strokovno svetovati. Tu imam zelo veliko srečo (Živa Jakšić Ivačič, 

predsednica Študentskega sveta PeF). 
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ii. Vzorniki v stroki 

Urša Plešnar je v intervjuju izrazila svoje mnenje, da človeka ne moremo dobro spoznati zgolj 

preko različnih medijev (televizije, spleta, knjig). Zelo pomembno se ji zdi videti človekovo 

delovanje in njegovo osebnost. Njeni vzorniki v stroki so podobno razmišljajoči posamezniki:  

Glede odnosa do otrok in dela z otroki v naravi sta mi vzor Gregor Rožanc, soustanovitelj društva 

Naturo, ki ima zares fenomenalne ideje, saj se mi zdi, da podobno razmišljava o prosti igri in o 

njenemu vplivu na razvoj in življenje, pa tudi Barbara Košir, ki ima Gozdne gusarje. V vzor mi je 

tudi voditeljica Familylaba, Ivana Gradišnik, ki zna govoriti z ljudmi in jih pripeljati do lastnih 

odgovorov. Meni ogromno pomeni osebnost človeka (Urša Plešnar, Gozdalnica). 

Tako kot Urši Plešnar so tudi Justini Erčulj in Tini Rutar Leban v navdih osebe, ki so del 

njihovega življenja. Justina Erčulj ima v svoji stroki prijatelja, ki je trenutno dekan Filozofske 

fakultete v Brnu, profesorja Milana Pola, pri njem pa najbolj ceni dve lastnosti: »On (Milan 

Pol) me res navdihuje s svojih širokim pogledom, hkrati pa je tudi izredno duhovit. To sta dve 

takšni lastnosti, človeška in intelektualna«. 

Tudi Tina ima vzornike na delovnem mestu, z nama pa je delila, kaj so jo naučili in kaj pri 

njih ceni:  

Moja vzornica je Jasna, bivša ravnateljica, sedaj pa je direktorica Inštituta. Pri njej mi je v vzor 

njena vizija, pogled na življenje in šolo ter pristop v različnih situacijah. Naučila me je spoštovanja 

do prostora, v katerega prideš, mi pomagala pri poučevanju, nudila podporo in me naučila 

spoštovanja do šolskega sistema. Znotraj Šole Lila mi je zgled tudi Renata in potem še nekatere 

kolegice iz Inštituta. Ta podpora ljudi mi je zares ključna (Tina Rutar Leban, Šola Lila). 

Vsi odgovori so pokazali, da pogosto iščemo navdihujoče ljudi v svoji stroki, saj se z njimi laže 

povežemo in poistovetimo, poleg tega imamo skupna strokovna izhodišča, iz katerih se lahko 

razvijejo konstruktivne debate. Ljudje pri drugih spoštujemo vrednote, ki so blizu tudi nam, 

npr. o življenju, ciljih, pogledih.   
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iii. Vzorniki med izobraževanjem 

Med izobraževanjem spoznamo tako učitelje, katerih razmišljanje in pogledi so nam blizu, 

kot tudi učitelje, ki nam niso všeč. Tisti, ki na nas pustijo velik pečat, lahko močno vplivajo na 

naš način razmišljanja, ustvarjalnost, motivacijo itd.  

Včasih lahko pedagog s pomočjo svoje osebnosti pritegne človeka, pa čeprav ga določena 

tematika ne zanima preveč (Bannerin in Cannon, 1997). Navdušenje in zavzetost za določen 

predmet sta v kombinaciji z metodami dela in izkušnjami, ki jih imajo pedagogi, zelo 

pomembna. Študente pri tem spodbudijo k razmišljanju, k boljšemu poznavanju svoje 

discipline ter poskrbijo za to, da njihov predmet ni le še ena opravljena obveznost na poti do 

zaključka študija, pač pa pridobijo uporabna znanja (Breault, 2013). Anjo Kristan in Tino Rutar 

Leban je navdihnilo veliko profesorjev, predvsem s svojim načinom poučevanja, tj. z 

izhajanjem iz prakse, ter tem, da so bili pripravljeni poslušati. Anji so profesorji na fakulteti 

resnično dali to, kar je potrebovala za svojo osebno in profesionalno rast, sama je na lastni 

koži izkusila, kako zelo pomemben je način predavanja:  

Ugotovila sem, da je bil zelo pomemben način predavanja, ki te pritegne in navdihuje. Moji vzorniki 

so: profesor Zadnik, Gabi Čačnovič Vogrinčič, Vesna Godina, Vesna Leskošek, Milko Poštrak, Sonja 

Rutar, Marija Sivec, Majda Cencič itd. Razmišljanja teh profesorjev sem potem prebirala tudi v 

njihovih člankih in knjigah. In zanimivo, kombinacija tega je meni dajala nove ideje. Vsi ti ljudje 

spoštujejo sočloveka, imajo širino znanja, te navdihujejo in te slišijo. Prav zaradi teh profesorjev 

nekateri mladi začnejo delati spremembe (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Iz odgovorov v intervjujih je razvidno, kako pomembna sta podpora in navdih, tako na 

profesionalnem kot na osebnem področju. Ljudje, ki v nas prepoznajo (še neizražene) 

potenciale, so nam lahko v veliko spodbudo pri doseganju zastavljenih ciljev. Skoraj vse 

intervjuvane osebe (pet od sedmih) so delile, kaj jim pomeni podpora. Spodbudo na 

delovnem mestu jim predstavlja profesionalna podpora, pod katero spada med drugim tudi 

mentorstvo, koučing in supervizija. Večkrat so bili omenjeni navdihujoči in odprti 

predavatelji, s katerimi so se srečali med šolanjem. V osebnem življenju intervjuvancev igra 

pomembno vlogo podpora najbližjih (partnerji, družina, prijatelji), ki jim stojijo ob strani in 

verjamejo v njih. Vzor jim predstavljajo osebe, ki znajo druge pripeljati do lastnih ugotovitev, 

imajo široke poglede, smisel za humor in vizijo.   
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4. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE – 

SOUSTVARJANJE IN VKLJUČEVANJE  

 

Obstaja več teorij, ki zagovarjajo različna stališča o človeški naravnanosti; ene zagovarjajo, 

da je človek usmerjen v boj, druge pravijo, da v sodelovanje. Zaradi agresivnega potenciala v 

nas je bila dolgo vsiljena domneva, da je življenjski nagon človeka v konkurenci in boju, kar 

je nadgradil Charles Darwin v teoriji o boju za preživetje, ki je dolgo veljala kot najbolj 

znanstvena razlaga izmed vseh (Bauer, 2008). 

V zadnjem času pa veliko nevrobioloških opazovanj opisuje človeka, katerega osrednja 

motivacija je usmerjena v pozornost in uspele medčloveške odnose. Osnova vsake motivacije 

je najti in dajati medčloveško priznanje, spoštovanje, pozornost ali naklonjenost, občutek biti 

sprejet in dobiti priznanje od drugih. Tako se med ljudmi že od rojstva naprej razvija 

povezanost in zaupanje, v kolikor pa je to ogroženo, se v človeku sprožita obrambna 

mehanizma agresije in boja kot odgovor na bolečino, ki jo občutimo ob tem (prav tam). 

Povezanost in zaupanje sta še posebej pomembna pri skupinskem delu v razredu, pisarni ali 

instituciji. Sodelovanje poteka na različnih nivojih, ob tem pa imamo možnost napredovanja 

in doseganja ciljev, ki smo si jih zadali (Kinsella-Meier in Gala, 2006). Sodelovanje ugodno 

vpliva na čustva, vzbuja prijateljske občutke do soljudi, poveča občutek samokontrole, zviša 

samozavest, občutljivost, zaupanje in motivacijo. Pomembno je, da spoznamo vrednost in 

prednosti sodelovanja v odnosih, ki so nam v življenju pomembni (med prijatelji, družino, 

sodelavci, sošolci itd.). V nekaterih situacijah v življenju se zgodi, da pride do tekmovalnosti, 

kar pa ni nujno slabo, lahko je pozitivno in spodbudno (pri delu, športu, igrah itd.) (Kohn, 

1992 v  Pica, 2011). Učitelji lahko tekmovanje in sodelovanje otrok spodbujajo s pripravo 

raznovrstnih izzivov. 

Tudi sami sva načrtovali aktivnosti na OŠ Livada s ciljem, da se otroci med seboj povežejo in 

sodelujejo. S pomočjo lutk Pidija in Midija so se pogumno soočali z izzivi, med drugim tudi z 

Dr. Vugo, godrnjavim profesorjem matematike in fizike, ki nam je na začetku povzročal 

težave. Poslal nam je pismo, v katerem nam je pokazal svoj ogromni stolp, ki si ga je zgradil 

sam. Otroke je izzval z nalogo, da v čim krajšem času zgradijo čim višji stolp ter ob tem 

Maruša Lojk in Nika Sedmak 
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posmehljivo izrazil nezaupanje v njihovo sposobnost timskega sodelovanja. S tem se niso 

strinjali, pa vendar ni nobeni izmed skupin uspelo zgraditi stoječega stolpa, zato so bili 

razočarani in se jezno pritoževali nad nalogo. Predlagali sva grajenje stolpa na drugačen 

način, pri čemer so zgradili zanimiv, drugačen, inovativen stolp brez časovnega pritiska. 

Vzdušje je bilo veliko bolj sproščeno in zabavno kot prej, polno smeha in pogovorov. Na 

koncu so bili zgrajeni štirje stolpi: v enem bi lahko živela zlatolaska, v drugem zeleni škrat, 

tretji je bil stolp za pošasti, četrti pa je bil zgrajen v obliki drevesa, v katerem bi lahko živele 

živali. Vsi so rekli, da jim je bilo veliko lepše graditi drugi stolp ter da jim prvo tekmovanje ni 

bilo všeč, še posebej zato, ker so imeli premalo časa. 

Časovni pritisk je pri tej aktivnosti ustvaril napetost, otroci se niso imeli časa povezati in 

sodelovati, zato v tem primeru tekmovalnost ni bila pozitivna. Velika razlika se je pojavila pri 

gradnji drugega stolpa, kjer so imeli otroci na voljo več časa za pogovor in uresničitev svojih 

zamisli.  

 

4.1 INTERDISCIPLINARNO POVEZOVANJE STROK 

Med ljudmi potekajo interakcije znotraj organizacije (med vodjo, otroci, starši, pedagogi, 

drugimi strokovnjaki, zaposlenimi) ali pa zunaj nje (med organizacijo in lokalno skupnostjo, 

industrijo, ponudniki izobraževanj). Ne glede na  različnost delovanja je z njimi potrebno 

vzpostaviti dober odnos, ki temelji na zaupanju (Billett, Ovens, Clemans in Seddon 2007). Pri 

tem je pomembna tekoča komunikacija, kjer se obe strani obveščata o dosežkih in napredkih 

(Berrigan in Meynardie, 2013). 

V šolstvu se pogosto pojavljajo težave pri sodelovanju različnih strok. V kulturi šolskega 

sistema se namreč pojavljajo skupine v borbi za oblast. Posledica tega so tudi različni 

skupinski pogledi na šolske probleme (Hargreaves in Fullan 2000). Tako je trenutno tudi v 

Sloveniji, saj je poleg do sedaj obveznih nacionalnih preverjanj znanj v 6. in 9. razredu z 

naslednjim šolskim letom obvezen NPZ tudi v 3. razredu. Šolski svet temu odločno 

nasprotuje, medtem ko Ministrstvo trdi, da so odločitev sprejeli skupaj. Poleg tega temu 

nasprotuje tudi veliko učiteljev in staršev, ki si ne želijo napetosti in pritiska pri otrocih že 
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tako zgodaj. Do problematike so ljudje različno opredeljeni, vendar primanjkuje 

sodelovalnega pristopa, da bi poiskali skupno rešitev (Hadner Hvala, 2017). 

Ugotavljava, da je v Sloveniji premalo povezovanja in sodelovanja, podobno razmišlja tudi 

Anja:  

Opažam, da naša kultura ne zna timsko sodelovati. To je nemogoče, res. Ko želiš nekaj narediti in 

se povežeš z različnimi institucijami hitro dobiš odziv: 'Ne, ne, mi med sabo ne sodelujemo.' 'Kako 

ne? Saj vsi delujete za isto stvar?'. Pa odgovorijo: 'Ne, enkrat smo se skregali …' Ljudje se bojimo 

izgubiti sebe, svojo strokovnost in se bojimo, kdo nas bo napadel … Nihče pa ne zna deliti na ta 

način, da bi vsi pridobili. Sama to zelo pogrešam (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Zanimivo je, da se poudarja pomen sodelovanja, timskega dela, povezovanja ter izmenjave 

izkušenj, vseeno pa sami tega v realnosti velikokrat ne opaziva. Zavodu 404 interdisciplinarno 

povezovanje ne predstavlja težav, saj dijaki in študenti pridobivajo znanja na več različnih 

področjih, ki so med seboj tesno povezana:  

S tem, ko ti nekoga učiš programiranja in ostalih tehničnih vsebin, se tudi sam res dobro naučiš. 

Delo pri nas pa je zelo raznoliko, zato ne bi bilo mogoče, da bi ga opravljal nekdo, ki je samo 

programer – poleg je še elektrotehnika in strojništvo. To je sploh za mentorje velik izziv in tu dobijo 

pravo širino na področju tehnike, ki jo lahko kasneje uporabljajo na katerem koli delovnem 

področju (Rok Capuder, Zavod 404). 

Sodelovanje spodbuja vzpostavitev dolgotrajnega razmerja, pri katerem lahko dosežemo več 

inovacij in skupne cilje (Woodland in Hutton, 2012). Vseh sedem intervjuvancev je izpostavilo 

sodelovanje kot zelo pomemben dejavnik na njihovi poti. Sami pravijo, da smo, če se 

povežemo, močnejši, imamo pa tudi možnost za osebno in profesionalno rast. V Zavodu 404 

so bili zelo veseli podpore staršev in podjetnikov, kot na primer Summit avto (zastopniki za 

Ford), s katerimi se dogovarjajo za večji kombi, v katerem bi imeli premično delavnico. Šola 

za ravnatelje povezuje vse ravnatelje in podravnatelje Slovenije, tako da imajo le-ti možnost 

izmenjave primerov dobrih praks, izkušenj, pogledov in učenja drug od drugega. Ravnateljica 

vrtca v Slovenski Bistrici se povezuje z drugimi vrtci, kjer se marsikaj nauči, in tako 

profesionalno raste in vnaša novosti. Ena izmed zelo inkluzivnih šol je tudi Osnovna šola 

Livada, na kateri je večina otrok iz neslovenskih družin. 90 % otrok prihaja iz 27 različnih 

držav, zaposleni v šoli pa zelo spodbujajo njihovo povezovanje in sodelovanje. Na razne 
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načine spodbujajo otroke, da izrazijo svoje potenciale (skozi umetnost, glasbo, šport itd.). 

Zaposleni so se organizirali tako, da lahko dve uri dnevno otroke, katerih materni jezik ni 

slovenščina, učijo slovensko, prav tako pa spodbujajo komunikacijo v svojem jeziku. 

Ravnatelj Goran Popovič je zelo odprt za sodelovanje z zunanjimi sodelavci, s prostovoljci in 

drugimi. Tudi sam je mnenja, da "vodji ni potrebno vedeti vsega, pomembno je, da si obdan 

z ekipo z različnimi znanji" (G. Popović, osebna komunikacija, 8. 5. 2017).  

 

4.2 VKLJUČEVANJE IN SOUSTVARJANJE ŠOLE/VRTCA  

V prejšnjem poglavju sva predstavili primere najinih intervjuvancev, ki pa so med drugim 

govorili o tem, da prevečkrat pozabimo na najpomembnejši člen pri vključevanju in 

sodelovanju. To so otroci in mladostniki, ki pravzaprav predstavljajo večji del populacije, saj 

se z njimi pedagogi vsakodnevno srečujemo. 

Ko otroci dobijo priložnost sodelovanja, skupnega iskanja rešitve ali ustvarjanja nečesa 

novega, pokažejo znake zadovoljstva. Otroci vlogo, ki so jo dobili, sprejmejo, spoštujejo in 

poskušajo izpolniti. Poleg tega se učijo sprejemanja drugačnosti (Pica, 2011). Velikokrat je 

izrečeno, da nekateri otroci ne marajo hoditi v šolo, zato je Justina Erčulj z nama delila 

naslednji nasvet:  

Če si želimo, da bi otroci radi hodijo v šolo, moramo najprej ustvariti neko skupnost. Še vedno 

premalo glasu damo otrokom. Ko ravnatelj hospitira, vidi situacijo iz svoje perspektive, učitelj pa 

po svoje. Vedno rečem, no, kaj pa če bi vprašali še učence, saj gre tukaj za ta trikotnik in so del 

procesa. 'To pa ne, to pa nikakor ne, oni tega ne bodo vzeli resno'. Ampak to sploh ni res! Otroci 

so čuteča in dojemljiva bitja. Še vedno se pojavi velik odpor, ko želimo otroku dati glas in tukaj je 

še, ojoj, ogromno dela”. /.../ Ljudi, ki tako razmišljajo, vprašam: Ali zaposleni na občini vprašajo 

občane, če so zadovoljni z njihovim delovanjem, ali sprašujejo sami sebe? (Justina Erčulj, Šola za 

ravnatelje). 

Tudi Anja opaža, da so otroci premalo vključeni in upoštevani pri uvajanju sprememb:   
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Če želimo v raziskavo vključiti otroke, je potrebno upoštevati veliko dejavnikov, med drugim 

njihovo verbalno in neverbalno komunikacijo, počutje, aktivno udeležbo, napredovanje in 

razvijanje njihovih potencialov … Ko vse to ugotovimo, jih lahko vključimo v uvajanje sprememb. 

Zdaj ko jaz delam raziskave, sem ugotovila, da otroci pogosto niso vključeni niti tam, kjer bi res 

lahko bili glede na svojo starost in razvojne sposobnosti (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice 

vrtca). 

Glavno je, da se otroke vključi v pozitivne spremembe, da se spoštuje in ceni njihovo mnenje 

ter zaupa v njihove sposobnosti. 

Na delavnicah, ki sva jih izvedli na Osnovni šoli Livada, je bil eden izmed najinih ciljev, da so 

otroci vključeni v proces soustvarjanja šole. Skozi različne aktivnosti so otroci z nama delili, 

kakšno šolo si želijo. Spodbujali sva jih k čim bolj kreativnim idejam, vsaka ideja pa je bila 

dobrodošla in dobro sprejeta. Predlagali so: 

- viseče mreže in viseče kavči v 

učilnicah, 

- dovoljene hišne ljubljenčke 

(pasja šola in pasji WC), 

- živalski vrt ob šoli, 

- igralno hiša, 

- vožnjo z motorji po hodnikih, 

- pouk na prostem, 

- bombone namesto ocen, 

- barvne trampoline med 

učilnicami, 

-  izlete (obisk kmetije, z letalom 

v Pariz, London), 

- večjo plezalno steno, 

- možnost igranja igric (npr. GTA), 

- tobogane namesto stopnic, 

- podzemno učilnico itd.



 

48 

 

 

Slika 2: Soustvarjanje šole 

Vir: Osebni 

Zanimivo je bilo opazovati otroke pri podajanju idej in njihovih navdušenih razlagah ter 

predlogih, kako še izboljšati šolo. Ideje so bile zelo raznovrstne, zagotovo pa bi lahko nekatere 

tudi realizirali in tako otroke vključili v proces sooblikovanja, soustvarjanja in soodločanja šole, 

ki jo obiskujejo.  

 

4.3 MOČ POVEZOVANJA IN KOMUNIKACIJE 

Rok Capuder s pomočjo povezovanja širi delovanje Zavoda po različnih delih Slovenije, 

povezuje pa se tudi s tujino. Zaupal nama je tudi to, da je Zavod soustanovil z dijaki: »Skupaj s 

petimi dijaki smo ustanovili zavod. Lansko leto smo začeli s tremi srednjimi šolami v Ljubljani. 

Letos delamo na 35-ih, naslednje leto pa računamo še na dvakrat več sodelujočih šol«. 

Med sodelovanjem ljudje najdejo nove vire kreativnosti, ki se zelo verjetno ne bi pojavila pri 

individualnem delu. Ključen del pri formiranju kreativne skupine je skupni kontekst, pri 

katerem vsak zavzame določeno vlogo in na določen način prispeva svoja znanja in veščine 

skupini, da laže dosežejo zastavljen cilj. Dobro je, da se med seboj povezujejo različna znanja 

z različnih področij oz. disciplin, saj se na ta način izoblikuje celovitejša rešitev (Hobbs in Coiro, 

2016). 
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Čeprav sva najine intervjuvance definirali kot primere dobrih praks, ki so uspeli zaradi različnih 

dejavnikov, pa so nekateri izrazili svojo zaskrbljenost glede povezovanja v praksi. Z nama so 

delili svoja opažanja in kje vidijo največji doprinos sodelovanja. Svoje mnenje je izrazila Anja 

Kristan: »Sprašujem se, zakaj nismo večkrat skupaj ljudje, ki imamo energijo, voljo in veselje 

to početi, ne pa da smo tako razkropljeni. Če bi se dobili skupaj, bi toliko več naredili, ne pa da 

se vsak sam bori«. 

Meniva, da ima vsak zaposlen učitelj oz. vzgojitelj strokovno znanje na mnogih področjih, 

vendar pa smo si ljudje med seboj različni. Nekateri imajo bolj razvite spretnosti pri npr. 

športu, drugim bolj leži glasba. Več timskega sodelovanja in medsebojne pomoči bi omogočilo 

kakovostnejšo izvedbo dejavnosti.  

Tako kot bi se lahko med seboj povezovali učitelji in vzgojitelji, se je povezala Urša Plešnar in 

s pomočjo drugih premagala ovire. Povezovanje s timom ji predstavlja podporo: »Vedno, ko 

delaš z otroki, starši in drugimi, naletiš na odnose, probleme in ovire, ki jim sam nisi kos. Vedno 

se lahko nekje zatakneš. Tukaj je vrednota enega tima, ki ga imaš, enormna«. 

 

4.3.1 KOMUNIKACIJA 

Eden najpomembnejših pokazateljev učeče in sodelujoče skupnosti je komunikacija, ki ne 

zajema le akademske ravni, pač pa tudi osebno. Ko pogovor postane oseben (pogovor o 

družini, hobijih, delu) in se pogovarjamo o različnih področjih v naših življenjih (npr. 

sprememba službe, družinske težave) pridemo do točke, ko se ljudje v skupnosti počutijo 

sproščeno in udobno. Dobro je, če ima skupnost nekoga (npr. mentorja), s katerim se lahko 

posameznik pogovori o pomislekih in dilemah (Misanchuk in Anderson, 2001). Delo v skupini 

je potrebno organizirati tako, da vključeni uživajo in resnično dosežejo to, kar si želijo (Randall, 

Southgate, Mesec in Ammon, 1988). Ko se ljudje v skupini dobro počutijo in med seboj iskreno 

komunicirajo, to vpliva tudi na uspeh in rezultate. Tina Rutar Leban pravi, da je zaradi ekipe 

ponovno začela verjeti v uspeh:  

Ekipa, ki ustvarja Šolo Lila, je tista, ki ji daje magnetizem in privlači starše ter vse ostale. Dokler sama 

nisem videla, da imam vsaj enega učitelja, ki bi z mano začel to resno delati, sploh nisem razmišljala, 

da bi to lahko bilo možno. Šele ko je prva učiteljica bila pripravljena pustiti službo in za sedem 
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mesecev oditi na izobraževanje v Ameriko, sem začela razmišljati: 'Aha, saj mogoče pa bomo začeli.'  

Vsak, ki je kadarkoli pri nas sodeloval, je dal svoj košček, da je potem nastala Šola Lila (Tina Rutar 

Leban, Šola Lila). 

Deljenje, povezovanje in odprto komunikacijo spodbujajo tudi vsi najini intervjuvanci, Živa 

Jakšić Ivačič svoje ideje vedno sooblikuje z drugimi in je vesela povratnih informacij: »Svoje 

ideje vedno delim s prijatelji, kolegi, sodelavci. Ponavadi potrebujem čas in pogovor, da ideja 

dozori, da se oblikuje, da vidimo, kje smo in kam gremo s to idejo. Vedno sem vesela povratnih 

informacij, ker so tam prav zato, da se lahko izboljšamo (v tem primeru, da izboljšamo idejo)«. 

To sva opazil tudi sami pri pisanju diplomske naloge, ki se je s pogovori ves čas spreminjala, 

preoblikovala in nadgrajevala. Z vsakim srečanjem z mentoricami, deljenjem idej z ostalimi, 

narejenimi intervjuji in delavnicami, sva se nekaj novega naučili in prišli do novih spoznanj, ki 

so vplivale na končno verzijo. Prav tako sva bili med procesom ves čas v komunikaciji in si dajali 

ogromno povratnih informacij. Podobno izkušnjo ima tudi Anja Kristan, saj je pri njej doktorat 

po številnih pogovorih z mentorico in ostalimi zelo spremenil začetno podobo: »Pomembno 

je tudi, da svojo zgodbo deliš s čim več ljudmi. Več ljudem, kot jo poveš, jo nato tudi sam v sebi 

drugače razumeš, jo plemenitiš z drugimi zgodbami in pogledi nanjo«. 

Tudi na Finskem prakticirajo pisanje magistrskih nalog kot skupni izdelek dveh študentov, saj 

na ta način bodoče učitelje in učiteljice pripravljajo na timsko delo (Gaber idr., 2006). Meniva, 

da bi se pomen le-tega moral bolj poudarjati tudi na naši fakulteti. Nama to predstavlja 

čudovito izkušnjo povezovanja strok in širjenja obzorij. Narejena je bila tudi raziskava, v kateri 

so ugotovili, da si posamezniki, ki so del učeče se skupnosti, kar pomeni, da med seboj uspešno 

komunicirajo, nudijo pomoč in sodelujejo, pridobijo veliko bogatejše, obsežnejše in bolj 

poglobljeno znanje, kot če bi se učili sami (Misanchuk in Anderson, 2001). 

 

4.3.2 POVEZOVANJE LJUDI S PODOBNO VIZIJO 

Ken Robinson in Lou Aronica (2016) poudarita povezovanje in sodelovanje podobno mislečih 

ljudi, ki jih povezuje skupna predanost. Ni dovolj, da najdejo svojo strast, pomembno je tudi, 

da jo imajo s kom deliti. Spoznavanje podobno mislečih ljudi vpliva na grajenje, dojemanje 

lastne identitete in smisla življenja. Ti ljudje dajo človeku potrditev in navdih, saj tisti, ki imajo 
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podobne interese, dajo drug drugemu občutek, da niso sami. Ni nujno, da smo si med sabo 

všeč, vendar se lahko pogovarjamo o specifičnih temah, delimo ideje, navdušenje, 

izmenjujemo tehnike ali pa izrazimo kritiko. Anja Kristan ima občutek, da si z nekaterimi ljudmi 

»delimo« podoben pogled na svet: »Jaz pravim, da obstajajo ljudje, ki so iz iste 'jate' … moji 

prijatelji, nekateri profesorji, vidve … Tako čutim. To so ljudje, s katerimi se lahko ure in ure 

pogovarjam, ne glede na to, kje kdo dela spremembo. Gre za ljubezen do tega, kar počneš. To 

ustvarja žar«. 

Z ljudmi, ki razmišljajo podobno kot mi, občutimo posebno povezanost, ki ni odvisna od 

področja dela, ki ga opravljamo, temveč od osebnostnih značilnosti, interesov in pogleda na 

svet. 

 

4.4 SODELOVALNO VODENJE 

Dober voditelj ve, kateri so kjučni dejavniki organizacije in kako jih zaposleni dojemajo (Randall 

idr., 1988). Pomembno je sodelovanje, pogovor in poznavanje vizije vsakega posameznika; kaj 

je tisto, za kar si prizadevajo, kako si predstavljajo prihodnost in kaj jim predstavlja kakovostno 

delo (Fullan in Hargreaves, 2000). Mulford in drugi (2004, v J. Erčulj 2013) poleg zgoraj 

naštetega poudarijo tudi pomen skupnega reševanja problemov. Dober voditelj razvija kulturo 

zaupanja, spodbuja refleksije, individualno podporo in visoka pričakovanja. 

Spodbuda, prepoznavanje potencialov in zaupanje so vrednote, ki spremljajo Živo pri njenem 

vodenju:  

Sama, ko nekaj vodim, ne vodim zares, ampak bolj koordiniram. Mislim, da najboljši vodja ni tisti, ki 

je na vrhu, ampak tisti, ki je čisto spodaj. Najboljši vodja je tisti, ki spodbuja svojo ekipo in sodelavce, 

da dosežejo tisto, kar si oni želijo. Moja naloga je podporna. Da prepoznam potencial in želje 

posameznika in ga spodbudim, da jih uresniči. Enaka sem vsem, ne želim si biti 'nad' kom (Živa Jakšić 

Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

Ključno pri vodenju je, da se spodbuja prijetna in sproščena klima, da se ljudje med sabo 

pogovarjajo, vodja pa je medtem pozoren, kaj vsak izmed njih spoštuje in za kaj se je vredno 

boriti kot ekipa. Vodja izobraževalne institucije mora vedeti, kako ljudje, ki so del določenega 

izobraževalnega procesa, dojemajo ključne dejavnike šole, npr. kaj cenijo pri učencih, kaj je 
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zanje kakovosten pouk in kaj pričakujejo od šole v prihodnosti. S pomočjo odgovorov na ta 

vprašanja lahko vodja laže dobi vpogled na stališča, pričakovanja in razmišljanja vključenih ter 

v skladu s tem vodi šolo ali vrtec (Fullan in Hargreaves, 2000). Podoben pogled na vodenje ima 

tudi Anja Kristan, ki ji je blizu strategija soustvarjanja:  

Zanimiva se mi zdi strategija soustvarjanja vrtca, pri kateri se za mnenja, ideje ter predloge o tem, 

kakšen vrtec si želimo, vključi tudi otroke, starše in vse zaposlene. Analiza teh odgovorov lahko po 

mojem doprinese marsikatero zanimivo in potrebno spremembo. Med potrebne veščine spada tudi 

primeren odziv na negativne pripombe, kritike in opažanja. Dobra sposobnost vodje je tudi 

prepoznavanje potencialov v ljudeh in krepitev njihovih močnih področij (Anja Kristan, pomočnica 

ravnateljice vrtca). 

Če so ljudje na vodilnih položajih pripravljeni na sodelovanje, iskreno komunikacijo, 

sprejemanje in dajanje povratnih informacij ter so zmožni empatije, opažene potenciale pri 

svojih zaposlenih pa spodbujajo, to pozitivno vpliva na dosežke in uspešno delovanje, tako 

zunaj kot znotraj skupine. Dober vodja s sodelavci gradi strategijo, vizijo ter dobro prenaša 

kritiko. Upošteva sposobnosti, potenciale in želje ljudi ter iz tega izhaja. 

Več o načinih in elementih uspešnega vodenja, značilnostih ter lastnostih dobrih vodij je 

opisano v poglavju Vodenje za razvoj in inovativnost. 

 

4.5 USPEŠNO DELOVANJE  SKUPINE 

Na začeteku vsakega odnosa (med dvema človekoma, v skupini ali organizaciji) je želja, zato si 

najprej postavimo vprašanje: Kaj si člani želijo? Ob različnih željah se velikokrat pojavijo tudi 

konflikti, zato si skupina postavi naslednja vprašanja (Randall idr., 1988): 

- Kdo in kaj si želi doseči? 

- Ali so želje udeležencev združljive ali konfliktne? 

- Čigave želje so frustrirane? 

- Kdo oz. kaj povzroča to frustracijo? 

- Ali ljudje želijo doseči formalne cilje skupine ali kaj drugega? 

- Ali so prisotne skrite želje, ki jih ljudje nočejo izdati ali pa se jih ne zavedajo? 
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Vedno uporabite sodelovalni pristop: najprej poslušajte. Bodite sočutni/empatični, poskušajte 

popolnoma razumeti drugačna mnenja in poglede, nato se povežite in razvijajte rešitve. Vsak član 

skupine naj se počuti spoštovan, vključen in cenjen. Najdite skupni cilj in k njemu stremite. 

Prizadevajte si, da pojasnite svoje skrbi in pričakovanja. Zaupajte drug drugemu, spoštujte 

avtonomijo in izkoristite prednosti različnih  strokovnih znanj, ki jih ima vsak izmed vas; poiščite 

alternativne ideje in poglede. Sodelujte, da bi našli najboljšo možno rešitev (Council of 

Administrators of Special Education, n. d.). 

V prejšnjih poglavjih sva pisali o kreativnosti in uvajanju sprememb ter o načinih premagovanja 

ovir, ki se ob tem pojavljajo. Izpostavili sva pomen strokovne in osebne podpore ter moč 

medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Vse to je del vseživljenjskega učenja, pod katerega 

vključujemo tudi profesionalni in osebni razvoj ter skrb zase. 

V zaključku predstavljava, na kakšne načine se najini intervjuvanci na svojih področjih 

delovanja povezujejo in kaj jim to predstavlja: Zavod 404 podpira interdisciplinarno 

povezovanje, saj so za uspešno izvedbo projektov potrebna znanja iz različnih področij 

(elektrotehnika, računalništvo, strojništvo ...); Šola za ravnatelje omogoča ravnateljem, da 

med seboj delijo izkušnje, se podpirajo in s tem med seboj povezujejo izobraževalne institucije 

v Sloveniji. Urša Plešnar se povezuje z ljudmi, ki imajo podobno filozofijo. Ugotovitve, ki sva 

jih pridobili s pomočjo odgovorov vprašanih, kažejo na to, da je pri njih sodelovanje in 

povezovanje prispevalo k širjenju njihovih konceptov in realiziranju zastavljenih ciljev. 

Takšnega sodelovanja pogosto ni zaznati v slovenskem prostoru, kar opaža ena izmed najinih 

intervjuvank. Sami sva preko delavnic želeli otroke spodbuditi k sodelovanju in k soustvarjanju 

šole, kot si jo sami želijo. Ideje so bile raznovrstne, nekatere pa se nama niso zdele težko 

uresničljive (npr. učna ura na prostem, viseča mreža, igralna hiša). V Šoli Lila so otroci vključeni 

v proces oblikovanja pouka. V kolikor pokažejo interes za določeno tematiko, jo učitelji 

poskusijo dodati v svoj učni načrt. Vsem zgoraj navedenim je skupno to, da stremijo k temu, 

da so mnenja in ideje otrok upoštevane ter slišane. 
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5. ŽIVLJENJSKA POT IN  PROFESIONALNI RAZVOJ 

 

V zadnjih nekaj desetletjih se spoprijemamo s pomembnimi družbenimi, gospodarskimi, 

tehnološkimi in kulturnimi izzivi ter spremembami. Spreminjajo se vrednote, drugačna je 

organizacija dela, pojavljajo se nove informacijske in komunikacijske tehnologije. Zelo 

pomembno je, da izobraževanje in usposabljanje prevzame najpomembnejšo vlogo, saj se 

naloge pedagogov danes zelo hitro spreminjajo. Pojavljajo se nove zadolžitve in vloge, zato so 

nujne temeljne izboljšave in reforme v izobraževanju pedagoških delavcev (Buchberger, 2001). 

Učenje, spremljanje novosti v svetu in razvoj so izjemno pomembni. Kakšna pa je pravzaprav 

razlika med profesionalnim in osebnim razvojem? 

Vloga profesionalnega razvoja je rast posameznika na področju svoje profesije, medtem ko 

osebni razvoj zajema celostni razvoj človeka. Osebni razvoj zajema posameznikovo 

samopodobo, samozavest in samoučinkovitost (prepričanja o lastni sposobnosti doseganja 

uspešnih rezultatov) (Tomlinson, 2004). 

 

5.1 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV  

Prehajamo v dobo, kjer postaja intelektualni kapital vedno pomembnejši. Tehnologija se 

vedno bolj razvija in svetovni splet, ki je poln informacij, je danes (vsaj v našem prostoru) lahko 

dostopen. Vloga pedagoškega delavca se ves čas spreminja, posledično pride tudi do strahu, 

saj ni mogoče biti kompetenten na vseh področjih. 

Recimo računalništvo, ko učitelj reče: »Ne morem slediti tej tehnologiji«. Odgovorim: »Pa saj ti ni 

treba, imaš za to otroke, ki ti bodo povedali, kako nekaj narediš«. Dandanes učitelj ni več tisti, ki vse 

ve (Justina Erčulj, Šola za ravnatelje). 

Pomembne spremembe v odnosih moči med učitelji in učečimi bi lahko prinesel prav razvoj 

tehnologije. Vprašanje je, ali bomo to priložnost izkoristili. 

Pedagogi se morajo ponovno naučiti učiti. Različna izobraževanja še zdaleč niso dovolj, zato se 

danes vse več govori o vseživljenjskem učenju (Marentič Požarnik, 2003, v Tacol, 2006.) 

Nika Sedmak in Maruša Lojk 

in 
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Vseživljenjsko učenje zajema vse oblike učenja; tako formalno, neformalno, aformalno, 

priložnostno in naključno. Poteka od rojstva do konca življenja pri raznoraznih priložnostih. V 

tem procesu razvijamo interese, značajske poteze, vrednote, odnos do sebe in drugih ter 

druge osebnostne lastnosti (Jelenc, 2007). Anji Kristan ogromno pomeni prostovoljstvo, saj se 

je ob njem marsikaj naučila: »Vse te stvari te oblikujejo, ko vodiš, ko predavaš, kadar pišeš … 

Šele potem se zaveš, da je vse to prepleteno, da ne bi pridobila vsega tega le s formalnim 

izobraževanjem. Meni so te izkušnje s prostovoljstvom zlata vredne«.  

Učenje tako poteka na vseh ravneh in še zdaleč ni vezano samo na šolo, temveč tudi na 

družino, podjetja, organizacije, skupnosti. Prehajamo iz vloge »poučujejo me« na »sam se 

učim« in pa »učim druge« (Jelenc, 2007). Delo Urše Plešnar z otroki v gozdu se prepleta z 

izobraževanjem pri Familylabu, kjer osebno raste in nadgrajuje svoje znanje: 

Pred štirimi leti sem se srečala s knjigami Jesperja Juula, pri katerih mi je blazno všeč ravno njegova 

osredotočenost na odnose, na integriteto, osebno odgovornost, enakovrednost in avtentičnost. 

Zadnje dve leti že zelo intenzivno spremljam Familylab, organizacijo, ki je zasnovana pod njegovim 

vodstvom. Od letos sem tudi licencirana voditeljica Familylabovih seminarjev. Moram reči, da karkoli 

se tam učim, se zelo dobro povezuje z mojim delom (Urša Plešnar, Gozdalnica). 

Prej ali slej se posameznik sooči s konkretnimi izzivi, pri katerih preide teorija v prakso in 

besede v akcijo. Tina Rutar Leban je v intervjuju povedala, da je za njo že veliko let študija in 

učenja, ki pa se ne morejo primerjati z delom in trudom, ki ga je vložila v začetna tri leta 

uvajanja Šole Lila v Slovenijo. Tu se je res ogromno naučila, doživela nešteto izzivov, 

neprespanih noči in imela zelo malo prostega časa. 

Ivana Leskovar je v intervjuju izpostavila velik pomen konkretnih izkušenj ne glede na poklic: 

V času šolanja imajo dijaki in študentje stik s prakso, obogateno s teoretičnimi izhodišči. Šele 

neposredno delo z otroki, prevzemanje odgovornosti zanje prinese prave izkušnje. Že v času študija 

bi predlagala stik z bodočimi delodajalci. Ne le za poklic vzgojitelja, tudi za kuharja, vzdrževalca ... 

(Ivana Leskovar, Vrtec Slovenska bistrica). 

Rok Capuder se je spomnil svojih začetkov učiteljevanja in z nama delil lastno odkritje, kako se 

približati učencem in prepoznati njihova pričakovanja:  
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Čisto pedagoško gledano, ko sem končal faks, sem mislil ‘Zdaj pa jaz vse vem!’, vendar ko sem prišel 

v razred, so me mulci 'razsuli'. Ko začneš, ne veš nič, pričakovanja imaš čisto previsoka. Vedno sem 

sovražil na faksu pisati pripravo na pouk, kjer je bilo potrebno vse napisati: ‘Učitelj je vstopil v razred 

…’ To nikoli ni tako, ko prideš v razred in je kaos, si moraš nekaj izmisliti. Ko pa sem enkrat začutil 

celoten pedagoški proces, ko sem videl, kaj 'mulci' pričakujejo, kaj jim lahko dam, kje sem močan, 

kje šibek, je bilo v redu. Meni je fizika všeč, predavati poskušam tako, da je pač kul, da niso samo 

enačbe, ampak da je tukaj v ozadju nekaj več. Zgleda, da to oni začutijo in potem je tudi njihov odziv 

nazaj pozitiven (Rok Capuder, Zavod 404). 

Tudi otroci se največ naučijo skozi praktična izkustva, zato je pomembno, da jim je to čim bolj 

omogočeno. Justina Erčulj v intervjuju poudarja pomen svobode in to ponazori s primerom, 

da otrokom ni potrebno predhodno pokazati, kako in kam brcniti žogo. Vsak naj poskusi sam 

in tako dobi neposredno izkušnjo. 

Vseživljenjsko učenje poteka na vseh ravneh. Pomembno je pridobiti čim več (neposrednih) 

izkušenj, in sicer ob spoznavanju različnih ljudi, branju literature, udeležbah na izobraževanjih, 

preizkušanju v različnih oblikah dela itd. V nadaljevanju poglavja bosta bolj podrobno 

predstavljena profesionalni in osebni razvoj. 

 

5.1.1 PROFESIONALNI RAZVOJ 

Profesionalni razvoj pedagoga je predpostavka, potrebna za njegovo delo in napredovanje. S 

pomočjo profesionalnega razvoja pedagoških delavcev se naše šolstvo izboljšuje, s tem pa se 

tudi ohranja zanimanje v poklicu. S pomočjo aktivnega dela na sebi pedagog osebno raste in 

postaja boljši (Smith, 2003, v Javornik Krečič, 2008). V praksi to večkrat ne drži. Profesionalni 

razvoj je velikokrat omejen z ozko zastavljenimi cilji, namesto kompleksnih in širokih ciljev, kar 

pravzaprav dober pedagog potrebuje (Opfer in Pedder, 2011). Na kvalitetnih seminarjih in 

delavnicah so posredovana uporabna znanja, vendar je izziv to uporabiti in upoštevati tudi v 

praksi (Chen in McCray, 2012).  

V mozaik zgodb je svoj pogled in mnenje prispevala tudi Justina Erčulj, ki dela na Šoli za 

ravnatelje. Svoje področje dela opisuje tako: 
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Sama tukaj delam že 20 let, od samega začetka. V glavnem se ukvarjam s problematiko oz. tematiko 

profesionalnega razvoja zaposlenih. Se pravi, kako ustvarjati pogoje za profesionalni razvoj, seveda 

pa tudi z učitelji − kako načrtovati profesionalni razvoj −  ampak primarno delam z ravnatelji (Justina 

Erčulj, Šola za ravnatelje). 

Justina Erčulj (2014) je napisala članek z raziskavo, ki govori o vodenju za učenje kot vodilnem 

konceptu vodenja v vzgoji in izobraževanju. Zagovarja dejstvo, da lahko ravnatelj s svojim 

vodenjem zelo vpliva na dosežke učencev, ki se ne štejejo zgolj z učnimi rezultati, ampak 

mnogo več. Kako lahko to ravnatelj doseže? Z motiviranjem učiteljev in ustvarjanjem razmer 

za njihovo profesionalno rast in razvoj. Pomembno je, kakšen pomen ravnatelj pripiše 

profesionalnemu razvoju in kakšen odnos ima do lastnega učenja (Erčulj, 2014). 

Ključnega pomena je, kako vodja (v tem primeru ravnatelj) dojema zaposlene (npr. učitelje); 

ali so zgolj delavci, ki jih je potrebno praktično usposabljati in konstantno nadzorovati, ali so 

profesionalci, ki zaslužijo veliko priložnosti za učenje, sodelovanje in vodenje (Barth, 2001 v 

Erčulj, 2014). Za zgled si lahko vzamemo finski šolski sistem, v katerem imajo učitelji visoko 

stopnjo avtonomije in so deležni zaupanja v njihovo strokovno znanje. To prinaša pozitivne 

učinke (navdih, trajnost, sodelovanje, predanost) (Sahlberg, 2011). Že na fakulteti imajo zelo 

zahtevne sprejemne pogoje za vpis na študij, kar vodi do visoke selekcije bodočih učiteljev. 

Primer dobre prakse izobraževanja na delovnem mestu je vrtec Jelka, kjer se zavedajo, da je 

vizijo vrtca mogoče uresničiti le, če vsak izmed zaposlenih kakovostno opravlja svoje 

pedagoško delo (Sosič, 2015). Njihov cilj je kakovostno izvajanje vzgoje, varstva, izobraževanja, 

nege in prehrane otrok vse do vstopa v vrtec. Na začetku šolskega leta vsak zaposleni na 

anketni obrazec zapiše področja, na katerih si želi pridobiti znanja ter svoja močna področja in 

znanje, ki bi ga lahko delil s svojimi sodelavci, kar kasneje tudi realizirajo. Skozi celo leto 

potekajo izobraževanja, kjer je poudarek na pridobivanju praktičnih izkušnenj. Na koncu v 

anonimnem evalvacijskem vprašalniku zaposleni izrazijo svoje mnenje, drug drugemu pa 

izmenjajo tudi konstruktivno kritiko, ki pripomore k izboljšavam (prav tam). Od drugih vrtcev 

se razlikujejo po tem, da vodstvo dopušča zaposlenim, da predlagajo teme oz. predavatelje, ki 

jih zanimajo, in to upoštevajo, prav tako pa je velik poudarek na evalvaciji in izmenjavi 

konstruktivnih mnenj. 
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Tako kot ravnatelj vpliva na učitelje, tudi oni vplivajo na svoje učence. Učitelji imajo možnost 

vplivanja na življenje učencev, zato je pomemben njihov način delovanja in odnos do svojega 

dela. Ne moremo namreč trditi, da je oseba, ki opravlja nek poklic in tako pripada skupini ljudi, 

zaposlenih na istem ali podobnem področju, profesionalec. Profesionalec je oseba, ki je 

svojemu poklicu zavezana in ga opravlja predano (Cvetek, 2005). 

Živa Jakšić Ivačič meni, da ljudje, ki pravijo ‘jaz sem strokovnjak, ne ti meni govoriti … ’, 

uporabljajo obrambni mehanizem, ker ne vedo, kaj bi rekli. Z nama je delila svoj pogled:  

Če si ti strokovnjak, ti ni potrebno reči, da si strokovnjak. Lahko samo strokovno odgovoriš na 

vprašanje in je to to. Če je tvoj argument na neko dilemo ‘Jaz sem strokovnjak, jaz vem najboljše’ 

nasproti argumentu nekoga drugega, to še zdaleč ni dober argument in za moje pojme nisi dober 

strokovnjak (Živa Jakšić Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

S tem odgovorom želiva izpostaviti to, da je vprašanja in dileme potrebno argumentirati s 

strokovnim znanjem in ne izrabljati moči svoje pozicije ali formalne izobrazbe, ko nečesa ne 

vemo. Vedno je priložnost za učenje in razvoj, vendar je pogoj tudi posameznikova odprtost, 

pripravljenost in stališče do tega. V kolikor je nekdo prepričan, da vse ve, lahko to postane 

velika ovira pri njegovem lastnem izobraževanju. Meniva, da je Šola za ravnatelje dobra 

priložnost za ravnatelje in podravnatelje, ki so željni novih znanj in pogledov. 

 

5.1.2 OSEBNA RAST             

Osebni razvoj je vseživljenjski proces, pri katerem posameznik nadgrajuje in spreminja svoje 

znanje, veščine, način razmišljanja, stališča, kreativnost ter širi zavedanje o sebi in svetu 

(Tomlinson, 2004). C. Hibbert (2013) še širše opredeli osebno rast, ki zajema pet med seboj 

prepletenih področij: fizično, čustveno, mentalno/intelektualno, socialno in duhovno. 

Tina Rutar Leban, ravnateljica Šole Lila, nama je o svoji osebni rasti povedala: 

Med študijem transakcijske analize sem začela še bolj intenzivno delati na sebi. Kar se tiče moje 

samopodobe, sem takrat naredila ogromno, odprla veliko tem, se jih začela zavedati ter spoznala, 

zakaj in na katerih področjih sem nesamozavestna, zakaj me nekatere stvari prizadenejo, druge ne. 
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Takrat sem veliko delala tudi na družini, na vzgoji in stvari so se začele premikati (Tina Rutar Leban, 

Šola Lila). 

Pedagog mora biti sposoben osebnostno rasti in s tem postajati vedno bolj profesionalen in 

sposoben odločanja v življenjskih dilemah. S svojimi dejanji, besedami in držo se mora truditi 

biti zgled. Učiteljevo vseživljenjsko izobraževanje mu pomaga razumeti in preseči 

mladostnikove krize, zastoje in blokade. Tega se uči po lastnih in tujih izkušnjah. Delors (1996) 

navede razloge za učenje: 

1.   Učiti se, da bi vedeli. 

2.   Učiti se, da bi znali. 

3.   Učiti se, da bi živeli v skupnosti. 

4.   Učiti se – biti (prav tam). 

Dober pedagog, ki razume, se zna vživeti v soljudi in v svoje dejavnosti, se ves čas izobražuje. 

Živa Jakšić Ivačič se uči ob ljudeh in soočanjih z izzivi: 

Nikoli ne bom prišla do tega, da bom vedela dovolj. Ko delaš z ljudmi, naletiš na nove ljudi, ki te 

nekaj novega naučijo, prideš do novih ugotovitev in idej. Verjetno bom enkrat prišla do točke, ko si 

bom rekla ‘Okej, zdaj sem pa dovolj kompetentna in lahko začnem predajati znanje naprej.’ Lahko 

se soočim z novimi izzivi, ki prihajajo, vendar moram do te točke še priti. Absolutno še nisem tam 

(Živa Jakšić Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

 

5.1.3 SKRB ZASE IN OSEBNA IDENTITETA 

Osebno rastemo skozi celotno življenje, saj dobivamo izkušnje. To pomeni, da lahko osebno 

rastemo tudi pri različnih aktivnostih, s katerimi se ukvarjamo, kot so vsakodnevno igranje 

inštrumenta, šport, potovanja … Nekateri posamezniki lahko pri tem zavestno »delajo na 

sebi«, da dosežejo višjo raven pri teh sposobnostih, spretnostih in drugih lastnostih, ki se jim 

zdijo pomembne (Geise, 2008). Osebna rast je močno povezana z dobrim počutjem (tako 

psihičnim kot subjektivnim – npr. zadovoljstvo z življenjem) (Robitschek idr, 2012). 
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Delo na sebi je vsakodnevni izziv, vendar lahko korak za korakom pridemo do vedno višje 

kvalitete življenja, nama je razložila Tina Rutar Leban: 

V življenju hodimo naprej, kar nekateri občutijo kot pritisk. Ko narediš en korak naprej, imaš višjo 

kvaliteto življenja in si rečeš: 'A, zdaj sem tukaj, ali lahko naredim še en korak naprej in v katero 

smer?' Ko prideš na to točko, imaš tak 'push' od znotraj in nimaš več te poti, da bi stagniral. Saj si 

rečeš: 'Zdaj se mi pa ne da več. Zdaj imam dovolj tega razvoja, bom sebična in bom samo v službo 

hodila in nič ne bom delala«, vendar to pri meni traja največ pol ure, potem pa si že rečem, da tako 

ne bo šlo (Tina Rutar Leban, Šola Lila). 

Ivana Leskovar in Živa jakšić Ivačič osebno rasteta na potovanjih, kjer pridobivata nove izkušnje 

in znanje v drugih kulturnih prostorih, se srečujeta z drugačnimi načini življenja, vrednotami in 

pogledi: 

Generalno v življenju rada potujem. Tako se mi zdi, da delam na osebnem in profesionalnem razvoju, 

saj ko potujem, rada prostovoljno delam in se zraven še učim o sebi, kulturi, jeziku in tamkajšnjem 

šolskem sistemu. Drugače pa na potovanjih tako in tako odkrivaš samega sebe. Rada potujem sama, 

to mi predstavlja velik izziv (Živa Jakšič Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

Tudi Ivana Leskovar širi svoj pogled s potovanji ter odprto reflektira in primerja nova 

spoznanja: 

Vsepovsod se lahko česa naučiš, če le ne hodiš po svetu z zavestjo, da si najmodrejši in da je pri tebi 

vse tako odlično, da ne more biti bolje. Ko hodim po slovenskih in tujih vrtcih, neprestano razmišljam, 

kako bi to, kar ocenjujem za dobro, pa tega mi nimamo, prenesla v naše okolje. Tudi z udeležbo na 

seminarjih in konferencah je tako. Že ob poslušanju 'kalkuliram', kaj je takega, da bomo postopno 

vnesli v naše okolje. Opažam, da mnoge moje kolegice počnejo enako (Ivana Leskovar, Vrtec 

Slovenska Bistrica). 

Da lahko uspešno delujemo v osebnem in poklicnem življenju, je ključno poskrbeti zase in za 

svoje dobro počutje. Vse prevečkrat je govora o iztrošenosti, pomanjkanju energije in volje. 

Do tega lahko pride, če čas ni organiziran pravilno, ob prekomernem delu ali če v življenju 

prevladujejo stres in obremenitve. Urša nama je zaupala, da se mora včasih resnično potruditi, 

da si vzame čas zase, saj ob delu in otrocih na to pogosto pozabi. Sama pravi, da se v prostem 

času velikokrat zaloti, da nekaj začne planirati ali delati, kar je včasih, ko si mora odpočiti, lahko 
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kontraproduktivno. Zaradi pritiskov in pričakovanj iz okolja se dilema razmejevanja osebnega 

in poklicnega časa vedno bolj stopnjuje. 

Danes, ko se cǎs poklicnega dela podaljšuje, nastaja problem preklapljanja med delovnim in prostim 

cǎsom. Zato naj bi posameznik razvijal takšne identitetne strategije, da bi pri službenem delu pozabil 

na subjektivne vsebine, ki bi motile njegov proces. V prostem cǎsu pa bi moral pozabiti na probleme 

dela, cě bi hotel na podlagi rezultatov smiselno oblikovati tudi sebe. Posameznik ‘dela na sebi’ v 

prostem cǎsu, da bi bolje delal v delovnem cǎsu (Novak, 2006, str. 49). 

Vzeti si čas zase lahko komu zares predstavlja izziv. Intervjuvanci so nama kot primer podali 

lastne načine preživljanja prostega časa. Živa si za sprostitev namaže nohte, nekaj skuha, 

prižge svečke, Tina spije vročo čokolado in si privošči vroč tuš, Anja in Urša gresta na sprehod 

v gozd ali pa se družita s prijatelji. 

V vsem tem je pomembno, da se kdaj tudi ustaviš, zadihaš in se odpočiješ, drugače lahko pride do 

zdravstvenih in vseh ostalih težav. Raziskujem in iščem način delovanja, ki ne izčrpuje, ampak vrača 

energijo. To bo nov korak zame (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Živa Jakšić Ivačič je z nama delila, na kakšen način poskuša prepoznati dogajanje v sebi: 

Trudim se vsak dan usesti in začutiti, kaj se v meni dogaja. In potem vidim, aha, nekaj ni v redu itd. 

Ves čas se poskušam "čekirati", ampak to se šele učim, ker je že tolikokrat prišlo do tega, da bi se 

iztrošila oz. da sem se iztrošila, da sem prišla do konca (Živa Jakšič, predsednica Študentskega sveta 

PeF). 

Ob branju literature, odgovorih iz intervjujev in ob lastnih izkušnjah sva spoznali, da se ljudje 

v življenju ves čas oblikujemo. Vseživljenjsko učenje obsega tako osebne uspehe kot tudi 

neuspehe. Ljudje, ki so se pripravljeni iz tega nekaj naučiti, ob vsakodnevnih izkušnjah osebno 

in profesionalno rastejo. Vseeno pa je na prvem mestu skrb zase, saj brez časa, ki ga človek 

nameni samemu sebi (aktivnosti, hobijem, sprostitvi, potovanjam itd.), tudi volje in energije 

za razvoj ni. Gre za zavedanje o načinih sproščanja, ki nam odgovarjajo, pri tem nam je v pomoč 

introspekcija. Ugotovili sva, da se mnenja intervjuvancev stikajo v pomenu pridobivanja 

praktičnih in neposrednih izkušenj. Le-ta nam dajejo širši vpogled v dejansko stanje v praksi in 

večajo našo kompetentnost za opravljanje dela.  
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6. SUBJEKTIVNE TEORIJE – RAZLIČNI LJUDJE, 

RAZLIČNI SVETOVI  

 

Pri subjektivnih teorijah gre za osebne predstave, vrednote, prepričanja, ideale, poglede in 

znanja, ki pedagogu v konkretnih situacijah predstavljajo vodilo. Gre za niz strategij v 

situacijah, ki so pogosto vrednostno in čustveno obarvane, pa vendar niso povsem zavestne 

ali logične. V skladu z njimi delujemo in ravnamo (Turnšek, 2013). Lahko bi rekli tudi, da gre za 

način poenostavljanja in osmišljanja kompleksnih situacij, kar posledično vpliva na naše 

vedenje (Polak, 1996). Subjektivne teorije so tako skupina povezanih in podobnih pojmovanj 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Poleg pojma subjektivne teorije lahko v literaturi najdemo druge sorodne pojme, kot so: 

osebne teorije, implicitne teorije, praktične teorije, sistemi prepričanj in perspektiv 

itd.  Različni avtorji so jih opredelili glede na vrsto in vidik preučevanega (Turnšek, 2013). 

V subjektivnih teorijah lahko opredelimo ključne elemente koncepta: laičnost, kar pomeni 

neznanstvenost teorij, individualno specifičnost za vsakega posameznika, umeščenost v nek 

socialni prostor, odpornost na spremembe, motivacijsko naravnanost in delno eksplicitnost4 

(prav tam). 

Stališča so del subjektivnih teorij. Pomagajo nam zadovoljevati osnovne človekove potrebe, 

saj vplivajo na naše doživljanje, zaznavanje situacije, pomnenje ter učenje. Kadar smo v 

razpravi ter nekaj argumentiramo, kritiziramo ali pa nekaj zagovarjamo, tudi to predstavlja del 

naših stališč. Subjektivne teorije so direktno povezane s prakso in delovanjem v neki skupini 

ali inštituciji. Vezane so na ožja področja, medtem ko pri stališčih ni nujno, da ima posameznik 

neposredne izkušnje o dogodku ali z neko osebo (Ule, 1994). 

 

                                                                 

4 eksplicíten  -tna -o prid. (i)̑ knjiž. jasen, nedvoumen, pojasnjen. 

 

Maruša Lojk in Nika Sedmak 
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6.1 PREDSODKI IN STEREOTIPI 

Raziskovalci pravijo, da vsakdanje, zdravorazumsko, praktično in naivno znanje ni tisto, ki je 

utemeljeno, pač pa je pristransko, saj izhaja iz subjektivnih virov in izkušenj. Ob tem lahko 

pridemo do netočnih zaključkov, kar lahko vodi do posploševanj, velikokrat pa tudi do 

predsodkov in stereotipov (Turnšek, 2013). 

Stereotipi in predsodki so vse sodbe, ki jih imamo o ljudeh na podlagi skupine, v katero naj bi 

spadali (Ule, 2005). Večinoma so ustvarjene že, preden se prvič srečamo. Vse teorije o 

nastanku socialnih stereotipov in predsodkov izvirajo iz socialne kategorizacije, ki je nujni 

odgovor na preobilico informacij o svetu. Otroci najprej kategorizirajo ljudi po rasah, spolu, 

starosti in videzu. Razvrščanje ljudi po narodnosti in politični pripadnosti se po navadi začne 

pri višji starosti (Rutland, 1999 v Bigler in Liben, 2007). 

Med stereotipi in predsodki je razlika v čustveni konotaciji. Za predsodke je značilno, da so 

vedno čustveno obarvani in negativni, medtem ko stereotipi niso čustveno in vrednostno 

obeleženi, temveč so vzeti kot dejstva (Bar-Tal, Graumann, Kruglanski in Stroebe, 1989). 

Anjo Kristan je v času študija profesor povabil k eksperimentu, s pomočjo katerega je na lastni 

koži občutila, kako je, ko te okolica ne sprejme zaradi lastnih predsodkov. Vse te izkušnje so jo 

takrat oblikovale in vplivale na to, kako danes dojema svet. Pri delu v vrtcu poskuša predsodke 

in stereotipe čim prej ozavestiti in zavreči: 

Imam izkušnjo iz študija, ko nas je profesor vprašal: 'Imate kakšne predsodke do istospolnih 

partnerjev?' Pa odgovorimo: 'Itak, da ne.' Vseeno nas je še enkrat vprašal: 'Ste sigurne?' Vse 

odkimamo, saj smo odprte in smo se o tem že veliko pogovarjale. 

Profesor je predlagal, da narediva eksperiment, pri katerem kolegom na vajah povem, da sem 

lezbijka. Pogovarjali smo se o drugih temah, ko mi profesor pokima in tako začnem: 'Ja, jaz bi rada 

nekaj povedala, ker smo imeli ravno to predavanje … Jaz sem pač … lezbijka …' In sošolka takoj: 'Sem 

vedela, sem vedela!' Pa ena zraven mene: 'Pa jaz sem tvoja cimra.' In jaz: 'Ja, in?' 'Zakaj mi nisi 

povedala?' me vpraša. Odvrnila sem ji: 'Ja, ma nisi ti moj tip.' In takoj iz druge strani šaljivo: 'A sem 

jaz tvoj tip? A, Anči? Jaz in ti, a, a, aa!'  Počutila sem se tako slabo in pomislila, kako bi mi bilo, če bi 

bilo to res. Profesor mi je rekel, da moram biti tiho. 'Kako se pa počutiš?' so me vprašale. 'Težko mi 
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je bilo povedati,' rečem. Takoj za tem pa vse zelo solidarno: 'Ne se sekirat, ni panike, če si, naj te ne 

bo sram'. 'Pa sej me ni sram,' rečem, saj ne potrebujem tolažbe. Ena se je do mene obnašala, kot da 

sem revica, druga me 'zajebava', pri tretji je bil gnus. Nobena pa ni rekla česa v stilu: 'So what?' In 

potem sem priznala: 'Jaz sem si to samo izmislila, s profesorjem sva se vse zmenila', vendar profesor 

ni hotel nič reči. Jaz sem se počutila grozno, ker je bila cel teden debata o tem. In nikakor jim nisem 

mogla dopovedati, da ni res. Kasneje je profesor menda povedal, jaz pa sem dobila izkušnjo na lastni 

koži (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Zagotovo lahko vsak pri sebi prepozna vsaj nekatere lastne predsodke in stereotipe, vendar 

temu dostikrat ne pripisuje velikega pomena in se o njih premalo sprašuje. Večkrat so izraženi 

tudi pri pogovorih, vendar dokler nismo osebno vpleteni, tega na žalost (po navadi) ne 

občutimo kot nekaj neprijetnega ali celo bolečega. Anjina zgodba tu nosi zelo pomembno 

sporočilo o pomenu spoštovanja sočloveka in sprejemanja drugačnosti. 

 

6.1.1 SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI  (PRIMER) 

Ena izmed tem, o kateri smo govorili na delavnicah na Osnovni šoli Livada (3. in 4. razred), je 

bila tudi sprejemanje drugačnosti. V zgodbi je lik Dr. Vuge predstavljen kot zloben in 

dolgočasen, zato so ga nekateri želeli preseliti in spremeniti. Tako se je pogovor razvil v smeri 

drugačnosti in otroci so začeli bolj poglobljeno razmišljati, da ni vse tako črno-belo, kot se 

včasih zdi. Nekateri imajo radi nogomet, drugi plezanje, tretji živali ... Med pogovorom je 

nekdo rekel po naravi bolj tihi sošolki, kako sramežljiva je bila danes pri spraševanju. Lutka 

Midi je hitro vskočila v pogovor in rekla, da je tudi on bolj tiha oseba, ima rad temo in 

potovanja, Pidi (druga lutka) pa je bolj zgovoren, se rad zabava in vrtnari. Ob vprašanju, ali je 

drugačnost v redu ali ne, so bila mnenja deljena. Večina jih je odgovorila, da ni, nekateri pa so 

pritrdili. Želeli bi izpostaviti mnenje enega fanta, ki je rekel: »Ja, ker so nam različne stvari 

pomembne, enim to, drugim nekaj drugega«. 

Sledila je še aktivnost, kjer sva otrokom pokazali nevsakdanji predmet. Ugibali so, kaj 

predstavlja. Odgovori so bili različni, nekateri so videli temni stolp, drugi drevo, ki je pojedlo 

bonbone, tretji gromozanskega črva, strašilo, ki živi v podzemnih jamah, človeka z ogromno 

glavo, leseno stvar z očmi iz stiroporja itd. V pogovoru, ki je sledil aktivnosti, so ugotovili, da 
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nobena zgodba ni prava ali napačna, saj vsak lahko skozi svoje oči vidi nekaj drugega. Prišli 

smo do ugotovitve, da pravzaprav nihče ne ve, kdo ali kaj je v resnici to, ampak da smo vsi 

zgolj ugibali.  

Sprejemanje drugačnosti je dolgotrajen proces, saj se je potrebno najprej znebiti svojih 

predsodkov in stereotipov. Pri tem je pomembno, da se o tem čim več pogovarjamo in tako 

spoznavamo sebe in druge ter ozaveščamo subjektivne teorije, ki se velikokrat oblikujejo v 

skladu z okoljem, v katerem živimo. 

 V intervjuju je ravnateljica Ivana Leskovar izspostavila težavo predsodkov do drugače mislečih 

in do ljudi, ki prihajajo iz drugih kultur. Tudi sama se zaveda svojih predsodkov, vendar se s 

tem zavedanjem tudi laže sooča z njimi. Pri ozaveščanju pravi, da je na prvem mestu zavedanje 

lastne identitete:  

 Takrat si odprt do drugega. Šele ko začnemo spoštovati sebe kot samostojno, kompetentno osebo, 

ki ima svoje mišljenje in ne podlega skupnim črednim nagonom, se lahko opredeljujemo do drugih. 

Na tej ravni skušamo nekako delovati tudi v vrtcu. Izobražujemo se, se pogovarjamo, soočamo s 

svojimi strahovi in predsodki. Tako je zastavljena tematska konferenca "Zakaj samo 

toleranca/strpnost ni dovolj". Pomembno se je zavedati, da zgolj strpnost ni dovolj, ampak da 

moramo druge obravnavati kot sebi enake (Ivana Leskovar, Vrtec Slovenska Bistrica). 

Otroci so še v procesu oblikovanja lastne identitete in pogleda na svet, zato je pogovor o 

tovrstnih tematikah v tem obdobju še posebej pomemben. 

 

6.2 OZAVEŠČANJE IN PREPOZNAVANJE SUBJEKTIVNIH TEORIJ 

Subjektivne teorije delujejo najprej na nezavedni ravni in vplivajo na naše vedenje in ravnanje. 

Šele ko jih ozavestimo, dobimo bolj celostno predstavo (Polak, 1996). Ko imamo določeno 

stališče do nečesa, na nas vplivajo tiste informacije, ki so bolj skladne z našo subjektivno 

teorijo. Pri tem vztrajamo in to zelo težko ovržemo, celo takrat, ko imamo dokaze o 

nasprotnem. Čeprav subjektivne teorije velikokrat niso smiselne, obstaja možnost, da jih 

oseba ne bo spremenila (Turnšek, 2006; Polak, 1996). Vsak izmed nas svet dojema iz svoje 

perspektive in ima na vsako situacijo svoj pogled, svojo zgodbo. Naš pogled na svet je odvisen 
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od naših čustev, izkušenj, prepričanj itd. Ključnega pomena je, da svoj pogled prepoznamo in 

ga preoblikujemo tako, da se od njega odmaknemo in ustvarimo 'praznino', kar pomeni, da se 

zmoremo oddaljiti od svojih zaznav in zavzeti objektivni pogled. 

Svoj kontekst lahko vedno zamenjamo in ustvarimo takšnega, ki deluje in nas ne zavira (Erhard 

in Jensen, 2013). 

Anja Kristan je z nama delila, kje vidi prednosti ozaveščanja subjektivnih teorij: »Ozaveščanje 

in prepoznavanje lastnih subjektivnih teorij ti morda lahko pomaga pri zavestnem odločanju, 

kako se boš odzval na določene impulze, izzive, situacije. Včasih pomaga razumeti, videti neko 

stvar iz različnih zornih kotov, pomaga razumeti ostale«. 

 

- V zasebnem življenju 

Ljudje iste informacije interpretiramo na različne načine, lahko jih poenostavimo, popačimo, 

selekcioniramo ali pa nismo odprti za spremembe. S tem se soočamo zaradi prevelikega 

obsega informacij, ki jih vsakodnevno sprejemamo (Ule, 2004). 

V vsakdanjem življenju je lahko posameznik pozoren na svoje besede in dejanja in se poskuša 

čim bolj samoreflektirati. Pomembno je imeti čim več interakcije z ljudmi, ki drugače 

razmišljajo, saj dobimo ob osebnem srečanju konkretno izkušnjo, ki pripomore k sprejemanju 

drugačnosti. Mnogokrat je namreč prisoten strah pred nepoznanim, ki sproža subjektivne 

teorije (Aboud, Tredoux, Tropp, Spears Brown, Niens in Noor, 2012). 

Tina Rutar Leban je v življenju veliko delala na sebi, kar ji je pomagalo pri tem, da je spoznala 

sebe in svoj način vzgoje, prav tako pa je vse to vplivalo tudi na njeno delovanje in prispevek 

k Šoli Lila. Povedala nama je zgodbo o srečanju starejše gospe v trgovini, ki je razburjeno 

komentirala njen način vzgoje: 

Sina sem v trgovini vozila v nakupovalnem vozičku. Star bo 10 let, vendar je cel zlezel vanj. Igrala 

sva se, da je on moj GPS, ki se oglaša 'tut tut tut tut, left, right', in res sva se zabavala. Naj omenim, 

da tega drugače ne počneva. Nasproti pride gospa, stara okoli 70 let, popolnoma zgrožena in začne 

na naju vpiti, kako vzgajam otroke, kaj počnem, da je biti v vozičku s čevlji zares nedopustno, ker se 

notri vozi hrana. Sin je bil čisto na robu joka in takoj zlezel ven iz vozička, čisto prestrašen. Sama sem 
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bila v šoku, ker me je tako napadla, predvsem pa sem razmišljala, kako odreagirati. Pomembno mi 

je bilo sporočilo njemu. Kaj narediti v takšni situaciji? Rekla sem: 'Gospa, oprostite, nisem si 

predstavljala, da vas lahko ena taka stvar vrže tako iz tira, in nisem si predstavljala, da je to tako 

zelo narobe, da gre on s čevlji v ta voziček, saj vendarle hrano damo noter v škatli oz. v vrečki. 

Drugače pa razumem, zdaj je šel ven, ne bova več tega naredila'. Rekla je: 'Ja, kako lahko vi tako 

vzgajate'. Odvrnila sem ji: 'Glejte, gospa, pomirite se, jaz se opravičujem, mi je žal, da ste se zaradi 

tega tako razburili, pa veste, se da te stvari povedati tudi drugače, saj je otrok tukaj zraven, pa lep 

dan'. Potem je odšla. Tudi meni je šlo na jok in mi je bilo težko, predvsem zaradi prestrašenega sina, 

ki ni vedal, kaj pa sedaj. To je bil test za oba in povedala sem mu, da v življenju kdaj pridejo kakšni 

ljudje, ki nas naderejo in takrat se nima smisla boriti nazaj. V resnici je imela prav, jaz nisem pomislila 

na to, da se s čevlji ne gre v voziček, ker vse tiste 'palčke malčke' dajejo noter, on je bil pa res velik. 

Sem mu povedala, da gre lahko nazaj v voziček, pa ni hotel, ker se je bal, da bova srečala tisto gospo. 

Rekla sem mu tudi, da se včasih lahko tudi upre avtoriteti (Tina Rutar Leban, Šola Lila). 

Tina je poskušala v zgoraj opisani situaciji ostati mirna, saj je mnenja, da je ključno, ali nekaj 

vzamemo osebno ali ne. Gospa je napadla njeno vzgojo, vendar sama pozna svoj način in 

pristop k vzgoji. Zaveda se, da ni popolna, da občasno naredi kakšno napako. S poznavanjem 

sebe in svojega načina delovanja se lahko tudi v drugih situacijah izognemo neprijetnim 

občutkom (npr. občutkom krivde). Ozaveščanje in opuščanje predsodkov, stereotipov in 

subjektivnih teorij je vseživljensko delo, ki je lahko naporno, vendar se trud in vztrajnost 

obrestujeta in pokažeta pri kakovosti našega življenja. 

- Na delovnem mestu 

Za profesionalni razvoj je ozaveščanje subjektivnih teorij ključno. Eden izmed načinov 

ozaveščanja na delovnem mestu je sodelovanje z zunanjimi ali notranjimi sodelavci in 

strokovnjaki. A. Miljak (1993) je mnenja, da je pomembno začeti z opuščanjem slabih navad, 

rutin, dogem itd., ki so prisotne v praksi. Z opazovanjem, dialogom, razpravo, reflektiranjem 

in kritičnimi pripombami strokovnjakov (npr. supervizorjev, mentorjev) se lahko uspešno 

ozavešča subjektivne teorije na svoje delo, ljudi, odnose. 

Spoznali sva, da kljub temu da se ljudje strinjajo, da je potrebno sprejemati drugačnost, ob 

konkretni situaciji odreagirajo v nasprotju s svojimi splošnimi prepričanji, kar je lepo pokazal 

eksperiment, v katerem je sodelovala Anja Kristan. Misli, občutki, čustva, pogledi, ki niso 
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utemeljeni, temveč so ustvarjeni na naših subjektivnih zaznavah, nas nemalokdaj ovirajo in so 

razlog za diskriminacijo, nepravičnost, neenakost in še marsikaj drugega. So prepreka, zid med 

ljudmi. Za dobre medčloveške odnose je bistveno ozaveščanje in prepoznavanje svojih 

subjektivnih teorij, saj na ta način profesionalno in osebno rastemo − vse to so izpostavili najini 

intervjuvanci. Meniva, da k ozaveščanju subjektivnih teorij pripomore evalvacija, intervjuji, 

dnevniki, osebni eseji, refleksije ali drugi načini, ki so nam blizu. Na ta način ozaveščamo 

dogajanje v sebi in vzpostavljamo stik s seboj. Vedno je priložnost, da se naučimo nekaj 

novega, z reflektiranjem preteklih dogodkov pa izkušnje dobijo še dodatno vrednost.       
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7. VODENJE ZA RAZVOJ IN INOVATIVNOST 

Vodenje je umetnost, ki se jo je mogoče priučiti, pri tem pa so lahko 

posamezniku v pomoč njegove osebnostne značilnosti. Med najinim 

raziskovanjem sva prišli do ugotovitve, kako pomembno vlogo ima 

vodenje v življenju ljudi, ki uvajajo spremembe. Mnogokrat sva že 

naleteli na različne življenjske zgodbe, v katerih ideje in predlogi niso 

bili slišani in upoštevani v njihovih delovnih okoljih. To je negativno 

vplivalo na njihovo samopodobo in samozavest. Uspešno vodenje je 

ključ do kakovostnega delovanja organizacije na vseh ravneh. 

Enotnega 'recepta' za uspeh ni, saj če bi bilo tako enostavno, bi bile 

vse vodje uspešne.  

 

Vodenja ne moremo opredeliti z eno samo definicijo, vendar zajema proces družbenega 

vplivanja posameznika ali skupine na druge z namenom, da oblikuje odnose v organizaciji in 

stremi k skupnemu doseganju zastavljenih ciljev. Gre pravzaprav za proces izvajanja vpliva nad 

prepričanji, dejanji in vrednotami drugih (Koren, 2002). 

 

7.1 ELEMENTI DOBREGA VODENJA 

Eden najpomembnejših elementov za uspešno vodenje je razvoj človeških virov, ki omogočajo 

stalno zagotavljanje rasti in razvoja zaposlenih v skladu z njihovimi potenciali. 

Sergiovanni (2005) pravi, da lahko šola pridobi in razvije boljše načine za delovanje, ustvarjanje 

priložnosti in izkoristi dane okoliščine za učinkovitejše delovanje organizacije, če gradimo na 

naših človeških virih tako v srčnosti kot znanju. L. Stoll (2002) pri vodenju za učenje poudari še 

odprtost do stalnih izboljševanj in pomen pripravljenosti izobraževalnih institucij na 

spremembe. Po njenem mnenju ima vodja močan vpliv na oblikovanje 'notranjih zmožnosti 

organizacije'. To pomeni, da lahko on sam vpliva na svoje zaposlene, njihovo znanje, 

prepričanja in motivacijo za učenje. S tem se institucija ves čas razvija, vodja pa razume njihove 

želje in potrebe. 

Slika 3: Vodenje 

Vir: Sinek, b. d. 

Maruša Lojk in Nika Sedmak 
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Naloge vodje (Leithwood, Seashore Louis, Anderson in Wahlstrom, 2004) so tudi medsebojno 

sodelovanje, komunikacija in spodbujanje ljudi, kar lahko doseže tako, da: 

1. Vsi, vključeni v organizacijo, določajo cilje in sooblikujejo načrt za dosego le-teh. 

Ivana nama je o svojem pogledu na samoreflektiranje in povratne informacije zaposlenih 

odgovorila: »Ves čas je potreben pogled na preteklo delo, da lahko načrtuješ naprej. Vrtec je 

kot organizem in kot nenehno spreminjajoča se sredina. Načrtovanje majhnih korakov je 

pomembnejše kot takrat, ko načrtujemo vizijo. Vsak ve, kako naj bi vrtec živel čez pet let, kaj 

pa bomo naredili za to, pa je težje izluščiti. Zaposlene pogosto, vsaj enkrat na leto, vprašamo 

po njihovih pričakovanjih«. 

     2.  Spodbuja osebni in profesionalni razvoj zaposlenih, da uresničijo svoje potenciale. 

Enega izmed načinov vodenja nama je predstavila Tina Rutar Leban, ustanoviteljica Šole Lila, 

ko poskuša najti učinkovit način komuniciranja (zrcaljenje, parafraziranje, aktivno poslušanje, 

razjasnjevanje itd.), ki učiteljem pomaga priti do lastnih zaključkov, da lahko sami prepoznajo 

svoj naslednji korak:  

Nikoli ne gledam učiteljev kot nekoga, ki ga moram jaz razvijati ali mu govoriti, kaj mora narediti, 

ampak poskušam biti nek inštrument, ki lahko učiteljem postavi ogledalo, zato sem z vsakim 

učiteljem vsak teden v vsakem razredu in opazujem. Poskušam postaviti ogledalo temu učitelju, tako 

da je to za njega razvojno. Da torej vidi sam pri sebi, pogleda z drugega zornega kota. Kdaj 

pomagam s kakšnim nasvetom, kdaj pa tudi izpustim. Ko ti učitelj reče »prosim, dajte mi pomagati, 

rabim to in to« in ti veš, da je že pripravljen, takrat rečem: »Glej, mislim, da zmoreš brez mene, 

poskusi brez mene«. Bistvo je ta razvoj, en korak naprej. Ni važno kam, samo da je en korak naprej. 

Lahko je majhen ampak, pomembno je, da je (Tina Rutar Leban, Šola Lila). 

2. Da preoblikuje organizacijo tako, da je omogočeno sodelovanje na vseh ravneh. 

 

Zgoraj opisani elementi uspešnega vodenja so: sooblikovanje ciljev institucije, primerna 

spodbuda in aktivna udeležba pri razvoju zaposlenih, učinkovite metode komuniciranja, 

sodelovanje in povezovanje na vseh ravneh organizacije.  
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7.1.1 LASTNOSTI DOBREGA VODJE 

 

Dobrega vodjo oblikuje njegova osebnost (njegove vrednote, motivi, osebnostne poteze, 

značaj in inteligenca), način delovanja (obnašanje, navade, kompetence ... ) in njegova 

strokovna usposobljenost (znanje, veščine, sposobnosti).  

 

               

Slika 4: Lastnosti vodje 

Vir: Hocěvar, Jaklic ̌in Zagorsěk (2003, str. 133) 

 

Svoj pogled na lastnosti dobrih vodij sta z nama delili tudi Justina Erčulj in Anja Kristan. Justina 

Erčulj pri vodjih ne izpostavlja zgolj etične komponente in znanja, temveč tudi široko 

razgledanost in pogum sprejemati odločitve, ki morda niso konvencionalne:  

Najpomembnejša je etična komponenta. Da je pošten, da v resnici dela z dobrimi nameni in da z 

vsemi svojimi dejanji to kaže. Da je pri stvari, da mu je mar, da mu ni vseeno ter ima široko 

pedagoško znanje. Učenje učenja, kako se učenci učijo. Mora biti široko razgledan in pa seveda 

odločen ter si upati sprejemati takšne odločitve, ki niso vsem všeč, če gre za dobro otrok. Da je v tem 

smislu pogumen in se pripravljen spreminjati, izobraževati. Imeti mora odprto osebnost. 
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Pomembno je tudi, da ni samo administrator. Da ne šteje ur, ampak si upa kakšno stvar, ki je nekje 

na meji, tudi zagovarjati. Zna in si upa (Justina Erčulj, Šola za ravnatelje). 

Anja Kristan poudari še pomen strasti, srčnosti, obvladovanja stresa in nekatere druge 

lastnosti: 

Kar sama opazujem in spremljam ter občudujem pri dobrih vodjih, je strast do svojega dela, srčnost 

do ljudi, strokovno znanje na svojem področju, spoštovanje, predanost in sposobnost obvladovanja 

stresa. Veliko pripomore tudi sposobnost razmejevanja službenega in zasebnega življenja, saj 

ravnovesje med obema veliko pripomore k dobremu delovanju na obeh področjih. Obenem naj bi 

znal dober vodja tudi timsko sodelovati in razporejati odgovornost. Dobro moraš poznati 

zakonodajo in stroko. Pomembno je veliko prebrati o vodenju, saj se že iz literature veliko 

naučiš.  Dobro je iti tudi na kakšno izobraževanje o vodenju, kjer te krepijo. Dober vodja se zna tudi 

povezovati in vživeti v vlogo drugih. Imeti moraš tudi širše znanje, ki ga nato vkomponiraš v svoje 

delo in ga deliš. Biti dober vodja je kompleksna zadeva, ki jo lahko spoznavam še do konca življenja, 

pa še ne bom imela pravega odgovora (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

 

 7.1.2  ZNAČILNOSTI VODENJA   

Raziskovalci Moos, Mahony in Reeves (1998) opredeljujejo pet značilnosti vodenja: 

1.      Pri vodenju moramo imeti jasno osebno vizijo o tem, kaj vodja želi doseči. Tudi Anja 

Kristan meni, da je bistveno imeti odprto vizijo, ki deluje kot orientacija pri delu: »Lahko se 

med procesom tudi spremeni, samo da jo imaš, da te ne nosi levo, desno, da ne obupaš 

petkrat. In če vmes obupaš, da se vsakič znova pobereš. Pomembno je, da imaš vizijo, in si 

vseeno odprt za možnost, da se bo mogoče lahko spremenila«. 

2.      Voditi pomeni spoštovati učiteljevo avtonomijo in učitelje varovati pred pretiranimi 

zahtevami. Na Šoli za ravnatelje vodje spodbujajo: » / .../ da od učiteljev ne zahtevajo vse po 

'regelcih', da učitelje jemljejo kot profesionalce« (Justina Erčulj). 

3.      Dobri vodje so v središču dogajanja in sodelujejo s sodelavci. 

Rok Capuder, vodja Zavoda 404, nama je povedal: »Sem formalni vodja Zavoda, vendar se 

zavedam, da brez močne mentorske ekipe vsega tega tukaj ne bi bilo. Trud in delo, ki je tu 
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vloženo, ne bi mogla nastati zgolj z delom enega posameznika, ampak mora biti ekipa, ki ima 

skupno vizijo, in kar se mi zdi tukaj še posebej pomembno je, da to vizijo skupaj ustvarjamo«. 

Ravnateljica vrtca v Slovenski Bistrici, Ivana, pa je poudarila še pomen zaupanja in predaje 

odgovornosti: »Vrtca ne more voditi ena sama oseba. Pomembno je distribuirano vodenje, ki 

prinaša veliko mero zaupanja in deljene odgovornosti. Vsak, ki prevzame odgovornost, stoji za 

svojimi ravnanji. Ob tem se moramo zavedati tveganja, ki vselej obstaja«. 

4.      Dobre vodje gledajo naprej, sprejemajo spremembe in zaposlene pripravljajo nanj, da jih 

novosti ne presenetijo in jim ne vzamejo poguma. 

To se mi zdi, da je za ravnatelja najbolj pomembno. Zakaj? Ker šola ni neka statična zadeva. Stvari 

se spreminjajo, prihajajo novi ljudje. Mladi ste drugačni kot smo mi, imate druge ideale in ravnatelj 

mora temu slediti, če ne, je potem zamorjen in pravi, da mu sodelavci ne sledijo. Ja, seveda ne, ker 

so z različnih svetov. Meni se to zdi zelo pomembno. Mora poznati nove trende, kaj se v svetu dogaja. 

Ne samo na področju izobraževanja, tudi na področju družbenega razvoja (Justina Erčulj, Šola za 

ravnatelje). 

5.       Dobre vodje so realistični, praktični in osredotočeni na bistvo. Sposobni so sprejeti 

politično in gospodarsko stvarnost. Znajo se pogajati in sprejemati kompromise. 

Rok Capuder, vodja Zavoda, vidi priložnost za osebnostno rast pri zastavljanju visokih ciljev, 

vendar zgornjo mejo določa s pomočjo in v sodelovanju z ostalimi mentorji. 

Pri meni je tako, da se prehitro navdušim za preveč stvari, in če bi vse skupaj počel sam, bi tu 

zagotovo zamočil. In potem imamo milijon stvari, ki bi jih počeli, na eni točki pa mi rečejo: “Dovolj, 

ne moremo delati še enega projekta, umiri se!” in potem lahko delamo naprej (nasmešek). Pri meni 

je vedno prisotno iskanje ravnotežja, kdaj je dovolj. Meni osebno je najboljše, da se držimo tiste 

zgornje meje; da komaj še dohajamo. Takrat se mi zdi tudi najboljša priložnost za osebnostno rast. 

Tako si vedno v stanju, ko se moraš še potruditi. To je ena lastnost, ki jo tako pri Zavodu kot pri sebi 

zelo cenim. Prav to, da sam sebe spodbujaš (Rok Capuder, Zavod 404). 

Anja, pomočnica ravnateljice vrtca v Sežani, svoje ideje deli s sodelavkami in jih z njihovo 

pomočjo večkrat oblikuje ter dodela:  

Pogosto za mnenje vprašam sodelavke:  
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'Kaj ve mislite o tem, da jaz na vrata nalepim ta nagovor, in ko bodo zdaj po novem letu prišle nazaj 

delati, bodo to zagledale na vratih?' 

Dobim odgovor: 'Če boš to nalepila na vrata, bo zgledalo kot da nam nekaj vsiljuješ.' 

Se začudim: 'Res ali kaj? (radovedno) Kako pa bi ve to naredile?' 

Odgovorijo: 'Ja, me bi raje, da nam ti to skopiraš in ko bomo imeli sestanek, daš vsakemu na mizo 

in rečeš: Če želite, lahko uporabite, če ne, pa ne! In potem bomo same ugotavljale, kaj narediti s 

tem.' 

'Vidiš, to pa sploh ni slaba ideja,' rečem in tako mi sodelavke velikokrat pomagajo z nasveti, kako 

kaj narediti. Jaz mam svojo vizijo, potem pa še sodelavke z mano sooblikujejo to vizijo in povedo, kaj 

bi rade (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Naloga vodje je (Randall idr., 1988), da poskuša različnost sprejeti in želje med seboj uskladiti 

in povezati. Hkrati se mora zavedati, da ima vsak tudi svoje skrite želje, nezavedne občutke, 

misli, strahove, ki vplivajo na odnose v skupini. Za uspešno delovanje skupine se je s tem 

pomembno čim prej soočiti in odkrito pogovoriti. 

 

7.1.3 (MEDSEBOJNO) UČENJE  

Vloga ali funkcija vodje še ne pomeni, da vedno vse veš in znaš. Dovoliti si moraš, da te tudi drugi 

učijo, ti pokažejo. Včasih je človeku potrebno dati čas, da sam zraste, prepozna svoje napake in 

uspehe, se spremlja in uči (Anja Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Spodbuda in razvoj pedagoških delavcev se v praksi kažeta v oblikovanju posebnih obredov in 

navad, pripovedovanju zgodb, zgledih, spletanju neformalnih mrež itd. Vodja kot vzor mora 

paziti, kaj in kako dela, o čem govori in za kakšne vrednote se zavzema. Merilo osebnostne 

zrelosti predstavlja samokritičnost. »Zreli ljudje vedo, da so zmotljivi in nadomestljivi, a le 

najbolj zreli vodje na svoje mesto predlagajo od sebe sposobnejšega sodelavca« (Kovac,̌ Mayer 

in Jesenko 2004, 186−189). 

Tu ni prostora za pretvarjanje. Vodja je tisti, ki je prvi med enakimi, a hkrati je še vedno samo 

oseba, ki se moti in ne ve vsega (Fullan in Hargreaves, 2000). Prav zato se je treba v šolah in 

vrtcih večkrat pogovarjati o zadevah, za katere mislimo, da so nam vsem jasne. Dobro je, da si 
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ves čas zastavljamo različna vprašanja o tem, kaj nam je v šoli pomembno, kakšno šolo si 

želimo in kaj bi lahko izboljšali. 

 

7.4 VSAK JE LAHKO VODITELJ 

Hitro lahko zamešamo pojme: vodja, vodenje in voditelj ter voditeljstvo, vendar je pomen 

drugačen, zato je pomembno, da ga razumemo (Klopčič, 2014). 

Vodji (ang. manager) (prav tam) je dodeljen naziv in odgovornost, da prevzame vlogo v 

organizacijski strukturi (npr. vodenje prodaje, montaže, izobraževalne ustanove), in je hkrati 

tudi manager. Njegove osnovne naloge so: planiranje, organiziranje, nadzor in ukrepanje, ko 

je to potrebno. Vodja določi cilje, dolžnosti in odgovornosti zaposlenih in koordinira vire za 

doseganje zastavljenih rezultatov. 

Voditelj (ang. leader) si svojo vlogo ustvari sam s svojim načinom razmišljanja in delovanja. 

Voditelj je lahko vsak z zavestno uporabo lastnih kompetenc in holističnim (celostnim) 

pristopom povezovanja razumske, čustvene in duhovne inteligence. Svoje življenje kreira tako, 

da doseže zastavljene cilje, povezuje in kreira pa lahko tudi s somišljeniki in uresničuje 

skupinsko ali lastno vizijo. Oseba je lahko obenem vodja in voditelj, ni pa nujno. 

 7.4.1 Štiri področja na poti do voditeljstva 

Vsak posameznik (Maxwell, 1999) naj bi v svojem življenju po mnenju sociologov vplival na 

deset tisoč ljudi. Ljudje vplivamo drug na drugega tako, da v nekaterih situacijah prevzamemo 

vlogo vodje, v drugih pa sledilca. Vsak je odgovoren za prepoznavanje in odkrivanje svojega 

voditeljskega potenciala. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi pri raziskavi, objavljeni leta 

2013 (Erhard in Jensen, 2013), v kateri je vsako leto sodelovalo med 70 in 115 študentov 

različnih smeri. Ugotovili so, da je vsak v sebi naravni voditelj, kar pomeni, da se lahko v vsaki 

situaciji spontano in intuitivno odzovemo kot voditelj. Voditeljstvo je razvidno v naših 

zaznavah, čustvih, domišljiji, razmišljanju in načrtovanju. 

Ne glede na naš položaj v družbi se lahko vsak dan znova gradimo kot voditelji, s tem ko 

sledimo in rastemo na naslednjih štirih področjih: 
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i.             INTEGRITETA 

Brez integritete (Erhard in Jensen, 2013) ni voditeljstva. Integriteta posameznika je navzven 

izražena skladnost misli, besed in dejanj. Nivo integritete je odvisen od trdnosti lastnih 

prepričanj ter prevzemanja odgovornosti za tisto, kar rečemo ali storimo (Račnik, 2008). V 

integriteti smo takrat, ko stopimo v komunikacijo, tudi ko se ne moremo držati dogovora, za 

katerega smo dali besedo (Erhard in Jensen, 2013). Če se človek odloči biti v integriteti, je kot 

gora brez vrha – naj vzljubi plezanje. 

 

ii.            AVTENTIČNOST (PRISTNOST) 

Tudi brez pristnosti (prav tam) ni voditeljstva. Pristni smo takrat, ko ne glede na to, v kakšni 

situaciji se znajdemo, ostanemo zvesti sebi. Pristni smo takrat, ko smo prizemljeni in odprti do 

sebe ter do drugih. Biti popolnoma pristen pomeni tudi to, da si pristen s svojimi 

nepristnostmi. Pravi voditelj si takrat, ko si dovolj velik, da se soočiš s svojimi šibkimi točkami 

in neuspehi. Ta sposobnost je znak moči. 

 

iii.            PREDANOST NEČEMU, KAR JE VEČJE OD TEBE 

Vsak se lahko sam odloči, ali se bo predal nečemu večjemu od sebe ali ne. Boš samo živel 

življenje ali boš poiskal svoj smisel? Si želiš narediti spremembo ali ne? 

Če se odločiš predati nečemu, bo to postalo del tvoje karizme in strasti, ki jo potrebuješ za 

vodenje. Pomaga ti tudi pri tvoji osebni in profesionalni rasti, da si vztrajen tudi takrat, ko tvoja 

pot postane težka. 

 

iv.            BITI »POVZROČITELJ« (ang. being cause in the matter) 

Prevod v slovenščino je morda malo nenavaden, vendar je tu mišljeno, da je vsak posameznik 

povzročitelj svoje življenjske poti. Za vsako svoje dejanje je pomembno prevzeti odgovornost, 

prav tako pa tudi v trenutnih okoliščinah poskušati pogledati, kaj lahko narediš pri sebi (ne pri 

drugih) (prav tam). To ne pomeni, da se boš izognil neuspehom, temveč da se boš z njimi soočil 
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opolnomočeno. Ko enkrat prevzameš to držo, opustiš prepričanja, kdo ima prav, in nimaš 

občutka nemoči.  

Če se odločimo za pot grajenja voditelja v sebi, je pomembno, da jasno razumemo vsa štiri 

področja; življenje v INTEGRITETI, PRISTNOSTI, zaveza k nečemu VEČJEMU in to, da smo 

»POVZROČITELJI« svojih življenj, kar pomeni, da je odvisno od nas, kakšno življenje bomo 

živeli. 

Moja pot je odvisna od mene. Moje odločitve prinesejo posledice. Lahko so dobre in od njih nekaj 

pridobim, lahko so pa slabe, pa se spet od njih nekaj naučim, kar je tudi pridobitev (Živa Jakšić Ivačič, 

predsednica Študentskega sveta PeF). 

Tako v literaturi kot v odgovorih najinih intervjuvancev je moč izpostaviti tako etično kot 

strokovno komponento, ki jo mora imeti vodja, poleg tega pa so intervjuvanci izpostavili še 

pomen drugih osebnostnih značilnosti in vrednot (srčnost, predanost, spoštovanje itd.). Ena 

izmed značilnosti vodenja, ki sva jo prej omenili, je vizija vodij (Moos, Mahony in Reeves, 

1998). Strast in vizija sta pomembna elementa za uspešno vodenje. Kakšna pa je njuna vloga 

in pomen v vsakdanjem življenju ljudi? 
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8. STRAST V POKLICU IN VIZIJA 

 

Obe sva mnenja, da se vsak rodi z določenimi talenti in je zmožen v sebi najti strast do nečesa. 

Na žalost pa je na svetu ogromno ljudi, ki ne vedo, kaj je tisto, kar si v življenju res želijo početi. 

Kaj če preveč časa posvetimo iskanju, čeprav vemo, kaj je tisto, kar že sedaj z veseljem in 

uspešno počnemo (npr. hobiji, zanimanja, interesi)? Robinson in Aronica (2016) trdita, da 

ljudje počasi, z vsakim dnem posebej izgubljamo stik s svojimi sposobnostmi. Ugotovila sta, da 

je eden glavnih razlogov za to ravno šola, saj je pri delu z ljudmi v različnih šolskih sistemih in 

organizacijah srečal mlade, ki ne vedo, kako najti svoje poslanstvo. Poleg njih pa so velikokrat 

zaskrbljeni starši, ki si želijo otrokom pomagati, a jih velikokrat le še bolj oddaljijo od njihovih 

talentov. 

Ogromno ljudi ne odkrije, kaj vse lahko dosežejo in česa vsega so zmožni. Istočasno pa veliko 

ljudi dosega neverjetne uspehe na svojih področjih, na delu pa jih spremlja strast. Iz njihovih 

zgodb se lahko vsak nekaj nauči. Tudi midve sva naredili izbor intervjuvancev in njihovih zgodb 

z namenom, da bi bili komu v navdih, motivacijo in spodbudo pri iskanju svoje strasti in 

uvajanju sprememb. Zanimalo naju je, kako jim uspe, kakšen je njihov 'recept'. Po njihovem 

pripovedovanju z žarom in navdušenjem o tem, kako radi opravljajo svoje delo, sva odkrili, da 

prav vse na poti spremlja strast, ki jih žene tudi v trenutkih, ko doživljajo padce in neuspehe. 

Poslušati ljudi, ki najdejo svoje poslanstvo, je neverjetno navdihujoče. 

 

8.1 KAJ JE STRAST? 

Že na daleč se opazi posameznika, ki ga vodi strast in ki rad opravlja svoje delo. Težava se 

pojavi pri teoretični opredelitvi pojma. 

Če bi strast želeli opisati, bi lahko rekli, da je prisotna pri zagnanem in vztrajnem posamezniku, 

ki to, kar rad počne, zavzeto opravlja in v neko dejavnost vlaga veliko energije ter časa 

(Thorgren, Wincent in Sirén, 2013). 

 

Nika Sedmak in Maruša Lojk 

in 
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- Teoriji ujemanja in razvoja: 

Obstajata dve teoriji, ki imata različna pogleda na strast pri delu. Prva teorija se imenuje 

“teorija ujemanja” in pravi, da smo ljudje nagnjeni k izbiri poklica, v katerem uživamo in nam 

ustreza. Kritika te teorije pravi, da je preveč idealistična, saj marsikdaj posamezniki nimajo 

možnosti najti ustreznega delovnega okolja (“neprimerna” izobrazba, pomanjkanje delovnih 

mest) in svojega pravega poslanstva (Chen, Ellsworth in Schwartz, 2015).  

Drugi pogled nam predstavi  “teorija razvoja”, ki verjame, da se strast na delovnem mestu 

razvije skozi čas, skozi aktivnosti, v katerih vidimo smisel, saj zaposleni potrebuje čas, da se 

profesionalno razvija in postopoma prilagodi organizaciji in delovnemu mestu (Newport, 

2012). 

Ker velik del našega življenja preživimo na delovnem mestu, je naravno, da pri delu iščemo 

zadovoljstvo in izpolnjenost. Z delom, ki ga imamo radi, se identificiramo, saj nas motivira in 

izpolnjuje. To imenujemo strast do dela (ang. passion to work). Strast je povezana s 

pomembnimi dosežki, vključujoč pozitivne učinke, kot so zagon, podjetnost, manjša izgorelost 

in poklicno zadovoljstvo (Chen idr., 2015). 

Najina raziskava je pokazala, da intervjuvanci ob delu občutijo strast, ki jo definirajo vsak na 

svoj način. Anja Kristan strast opiše kot žar, strastnega posameznika pa kot magnet, saj s tem, 

ko verjame v to, kar počne, pritegne tudi druge. Urši Plešnar predstavlja strast zelo 

pomembno vlogo in ji še posebej pomaga v trenutkih, ko ji je težko. Opiše jo kot iskrico:  

Nekaj, kar se ponavadi v ozadju dogaja, pa se ne zavedam, nimam časa ali so pa druge stvari takrat 

aktualne. Potem pa pride v enem trenutku nekaj, kar se me dotakne. Tako je bilo, ko sem izvedela 

za gozdne vrtce in takoj vedela, da je to to (Urša Plešnar, Gozdalnica). 

Ugotovili sva, da je strast pri vseh tisto gonilo, ki vpliva na to, da so uspešni pri svojem delu in 

ga opravljajo z veseljem. Anja Kristan nama je o poklicu vzgojitelja povedala:   

V vrtcu sem začela delati kot študentka. Občutek stika z otroki je bil tako nepopisno lep in radosten, 

da me je prevzel. Ko prideš v igralnico in te imajo vsi otroci radi in si zamisliš tisti dan, ko greste ven 

ter opazuješ ta mala bitja, ki te učijo živeti. Zdelo se mi je, da je to najsrečnejši poklic, kar jih obstaja. 

Če si res z njimi in vidiš, kaj oni potrebujejo, da čutiš, da se prepustiš, se istočasno strokovno 
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izobražuješ in nudiš kvaliteto. To je prostor, v katerega se vedno rada vračam (Anja Kristan, 

pomočnica ravnateljice vrtca). 

Justina Erčulj nama je navdušeno povedala, da jo strast po vseh teh letih še vedno spremlja: 

»Seveda, še zmeraj, zato pa imam zmeraj toliko dela (smeh). Zato tudi z veseljem delam. 

Mogoče res še zmeraj izžarevam to, da mi ni vseeno, zelo rada delam z odraslimi in potem 

nanese, da imaš z vseh strani preveč dela«. 

 

V pedagoškem polju je raziskan koncept strasti, ki temelji na dveh različnih perspektivah: 

1) strast, ki jo učenec lahko čuti do določene tematike in 

2) strast učiteljev, ki jo čutijo do svojega poklica, do tega, kar poučujejo, in do različnih 

pogledov na poučevanje ter učenje. »Znam zelo dobro navdušiti ljudi, saj je meni to delo zelo 

kul. Kar počnemo, se mi zdi noro in ko to posredujem naprej drugemu, on to zašteka. Da to ni 

nek “blablabla”, ampak da sam v to verjamem in da bom naredil vse, da bom to realiziral« (Rok 

Capuder, Zavod 404). 

Day (2004) pravi, da strast pri opravljanju poklica ne vključuje samo entuziazma, ampak tudi 

vero v svoje učence, saj lahko s svojim načinom poučevanja močno vplivamo na njihova 

življenja. 

Strast je intenzivna predanost in se kaže skozi zadovoljstvo in veselje do dela. V intervjujih je 

bila strast izpostavljena kot privlačna sila, ki pritegne druge in na njih pusti vtis. Vprašanim 

strast predstavlja zagon in občutek izpolnjenosti. 

 

8.2 VIZIJA (INTERVJUVANCEV) IN SMISEL ŽIVLJENJA 

Vizija je predstava o želeni prihodnosti, ki vključuje individualne potrebe in vrednote ljudi 

(Beers, Veldkamp, Hermans, van Apeldoorn, Vervoort in Kok, 2010). Predstava o tem, kako bi 

izgledala naša želena prihodnost, usmerja naša dejanja in obnašanje ter se oblikuje skozi naša 

prizadevanja, da bi nekaj dosegli ali spremenili. S pomočjo vizije lahko posameznik oblikuje 

lastno identiteto, kdo sploh je, kaj si želi, in se poveže z okoljem, ki ima podobno vizijo kot mi. 
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To je še dodatna spodbuda, h kateri težimo, vendar se je dobro zavedati, da se lahko vizija 

skozi čas spreminja in oblikuje (Wiek in Iwaniec, 2014). 

Zanimalo naju je, kakšna je vizija najinih intervjuvancev, kaj si še želijo doseči in k čemu še 

stremijo. Ivana Leskovar nama je povedala, da si želi izboljšati kakovost dela v vrtcu in kaj jo 

motivira: »Veliko časa posvetim izboljševanju kakovosti dela v vrtcu in veri, da ne smeš 

obupati. Moje izkušnje kažejo, da je pomembno delo v smeri vizije. Spodbuja in motivira me 

želja, da našim najmlajšim omogočamo najboljše možne pogoje za njihov razvoj«. 

Vizija Urše Plešnar je bolj usmerjena v to, da otroke ponovno spodbudi k igri na prostem. Njena 

želja je tudi razširiti koncept Gozdalnice: 

Moja vizija za naprej je igra (smeh). Moja vizija za naprej je to, da bi se otrokom vrnilo igro v naravi, 

na ulico, to mislim v smislu proste igre, pa naj bodo to igrišča, travniki, karkoli … Pa tudi to, da bi 

čim več te igre imeli med časom, ki ga preživljajo v izobraževalnih institucijah. To me žene. Koncept 

Gozdalnice, kot ga imam v mislih, je zelo celosten, zelo širok, za ene par življenj dela (smeh) (Urša 

Plešnar, Gozdalnica). 

 

8.2.1 OBLIKOVANJE VIZIJE KOT PROCES 

Vizija se oblikuje postopoma, z raziskovanjem in preizkušanjem različnih stvari, ki jih radi 

počnemo. Najraje bi svojo vizijo in smisel takoj odkrili in živeli izpolnjeno, vendar se v realnosti 

to ne zgodi ali pa traja zelo dolgo časa. Je za srečo pomembno natančno vedeti, kaj je naš 

smisel? 

Živa Jakšić Ivačič še nima jasno začrtanih smernic, saj meni, da je življenje nepredvidljivo in se 

vedno lahko odpre boljša pot: 

Poskušam upoštevati kratkoročne in dolgoročne cilje in se ne obremenjujem preveč s prihodnostjo. 

Poskušam živeti tukaj in zdaj. Ne obremenjujem se s tem, kje bom zaposlena, kaj bom delala, ali 

bom vzela dodatno leto ali ne. Zelo zaupam svojemu lastnemu občutku. Verjamem, da bom začutila, 

kaj takrat potrebujem, in bom sproti videla. Moja vizija se sproti spreminja. Temu pravim 

strukturirano, načrtno prepuščanje toku. Imam okvirne teme, za katere vem, da me zanimajo, a ne 

vem, kako se bo vse skupaj realiziralo … Zdi se mi, da bi me omejevalo, če bi si rekla, to je moja pot, 



 

82 

 

tako se mora zgoditi. Kaj pa, če pride boljša pot? Jaz bom malo vijugala in sproti videla, kje bom 

hodila in kaj me bo zanimalo (Živa Jakšič Ivačič, predsednica Študentskega sveta PeF). 

Tina Rutar Leban nama je iz lastnih izkušenj povedala, da je do ideje prišla postopoma. Med 

študijem ni bila zelo aktivna študentka, nato pa je pri pisanju diplomske naloge odkrila, da si 

želi delati na področju vzgoje in izobraževanja in idejo sčasoma prenesla v prakso, pri tem pa 

odkrila, da si želi imeti šolo za starše.   

Oblikovanje vizije je dolgotrajen proces, zato je povsem v redu, če posameznik v življenju ne 

ve točno, kaj si želi doseči. Pomembno je slediti svojim interesom in prepoznavati svoje 

potenciale. Veliko laže je sprejeti trenutno situacijo in poskusiti aktivno slediti lastnim 

zanimanjem in postopoma spoznati sami sebe ter posledično oblikovati vizijo. 

K odkrivanju smisla pripomore spoznavanje samih sebe, kar je vseživljenjski proces 

(Ventegodt, Andersen in Merrick, 2003). 

Tu bi radi izpostavili odgovor, ki nama ga je dala Tina Rutar Leban, kako pomembno je že pri 

otrocih spodbujati spoznavanje samih sebe. Kadar namreč poznamo in sprejmemo sebe, svoje 

interese, vrednote, šibka in močna področja, se bolj zavedamo svoje identitete in laže 

oblikujemo svojo vizijo: »Kar se mi zdi bistveno dati otrokom, je, da spoznajo sebe in da 

vzpostavijo čim boljši stik s sabo ter ga ne izgubijo. Če imajo stik s svojim bistvom, potem vedo 

tudi, kaj je tisto, kar lahko dajo družbi, da se bo razvijala …  Ko to imamo, smo srečni in 

zadovoljni«. 

Anji Kristan je velik del svojega življenja predstavljalo prostovoljstvo, kjer se je ogromno 

naučila o sebi in drugih. Konkretno je izpostavila pomen spoštovanja drugačnosti: 

Nisem se spraševala, zakaj, le čutila sem, da je tako prav. Vedno sem razlagala, da mi ne obstajamo 

samo zase in mislila, da moramo vsi tako razmišljati. Ugotovila sem, da ne smem tega pričakovati 

od drugih. Če čutiš ta klic, je dobro, da mu slediš, če pa nekoga osrečuje to, da je doma in vrtnari, je 

pa to njegova pot. Pomembno je spoštovati in ceniti, sprejeti različne življenjske poti ljudi (Anja 

Kristan, pomočnica ravnateljice vrtca). 

Na začetku v okvir raziskovanja nisva vključili področja strasti do svojega dela, vendar so ji 

skoraj vsi intervjuvanci pripisali velik pomen ter jo navedli kot njihov motiv za vztrajnost in 

motiviranost pri delu. Opisovali so jo na različne načine (žar, iskrica, notranji klic), skupno pa 
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jim je to, da svoj poklic opravljajo z veseljem. Prišli sva do sklepa, da je poznavanje sebe, svojih 

želja ter lastnih prednosti in omejitev eden pomembnejših delov osebne rasti, iskanja svoje 

strasti in oblikovanja vizije. Hkrati se ni dobro preveč obremenjevati z iskanjem strasti, saj sta 

jo tako Tina kot Urša odkrili postopoma. Ena izmed teorij (teorija razvoja) pravi, da se strast 

oblikuje med opravljanjem dela (Newport, 2012). 

 

8.2.3 LOGOTERAPIJA  

 

Danes je prisotnih veliko vrst terapevtskih in svetovalnih tehnik (lilInštitut, 2012), prav tako pa 

tudi drugih oblik strokovne in osebne podpore, ki posamezniku pomagajo pri premagovanju 

osebnih in strokovnih ovir. V podpoglavju je predstavljena logoterapija, ena izmed starejših 

terapij, ki se ukvarja z iskanjem smisla življenja in lastnega jaza. 

Posamezniku, ki ne najde svojega smisla, lahko pomaga logoterapija. Logoterapija (logos = 

smisel) je vrsta psihoterapije, pri kateri je v ospredju pomen spoznavanja in uresničevanja 

smisla v posameznikovem doživljanju in ravnanju. V 30. letih 20. stoletja jo je utemeljil dunajski 

psihiater Viktor Emil Frankl (Frankl, 2012), ki pravi, da se človek vse življenje sprašuje o sebi in 

svojem življenju, bivanju, sprejemanju odločitev ter smislu življenja. Opredeljujejo jo naslednja 

načela (prav tam): 

1. Človek ima svobodo odločanja, zmore se odgovorno odločati. 

2. Volja do smisla spada med osnovne človekove potrebe. 

3. Življenje ima smisel. 

Vprašanje o smislu se pojavlja vse življenje, od otroštva in mladostništva do zrelih let in pozne 

starosti, odgovor na to pa je zelo povezan s posameznikovimi vrednotami. Smisel življenja 

odkrivamo na tri načine (prav tam): 

a.    Z delom in ustvarjanjem (materialne in duhovne dobrine, izpolnjevanje poslanstva). 

b.    Z doživljanjem svojih vrednot (npr. narava, umetnost, ljubezen). 
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c.    Z zavzemanjem stališča do težavnih dogodkov, ki se nam zgodijo (trpljenje, bolezni, izgube, 

smrt, razpad odnosov, krivice). 

 

V kolikor posameznik ne najde smisla, se pojavi bivanjska praznota, in posameznik kljub 

dobrinam in osebnim zmožnostim ne najde zadovoljstva in volje za življenje. Pri logoterapiji je 

veliko bolj kot tehnika pomemben odnos med klientom in terapevtom, ki klientu pomaga pri 

razmisleku o lastnem življenju, poslanstvu in smislu.   
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9. VEMO, DA ZAČETKI NISO ENOSTAVNI …  

 

Na koncu intervjujev sva intervjuvancem zastavili vprašanje: Vemo, da začetki niso enostavni. 

– Imate kakšno usmeritev, nasvet ali idejo, kako se izogniti začetnim napakam ali oviram? 

Kaj bi sporočili vsem vodjem in pedagoškim delavcem? 

Spodaj so zbrani njihovi spodbudni odgovori: 

Urša Plešnar spodbuja vse, da začnejo početi to, kar si želijo, saj življenje ni začrtano in vnaprej 

določeno: 

Moj nasvet bi bil, da se lotiš nečesa novega zato, ker znotraj sebe veš, da je to nekaj, kar si zelo želiš. 

Jaz osebno zgolj zaradi denarja ne bi mogla zares dolgoročno nobenega projekta dobro izpeljati. Nič 

hudega, če nimaš čisto jasne vizije, pomembno je, da čutiš, kaj in kako. Če si nekaj želiš delati, ”Go 

for it!”. Življenje danes ni zabetonirano, ukvarjamo se z veliko stvarmi. Če pogledam svojo preteklost, 

imam sama več različnih delovnih izkušenj kot oba moja starša skupaj. Po diplomi ni konec sveta, ne 

rabiš točno vedeti, kaj boš počel (Urša Plešnar, Gozdalnica). 

 

Tina Rutar Leban, tako kot Urša, spodbuja vse, da si zaupajo in ovire sprejmejo kot izziv in 

priložnost za učenje: 

Če čutiš, da se nekaj mora zgoditi, ne obupaj, sledi temu in zaupaj svojemu občutku. Pojdi naprej, 

poglej, morda se moraš iz tega nekaj naučiti. Predvsem zaupati svojemu notranjemu občutku. Se 

pravi, vedno se vprašati: 'Ok, zgodil se je nek polom, neka ovira je na poti, kaj mi hoče zdaj to 

povedati? Ali mi hoče povedati, da je treba to zaključiti, da to ne bo šlo ali je to nekaj, kar moram 

preskočiti, da bom močnejši in ko mi bo uspelo, bom boljši?' Poskušati biti v stiku s sabo in tudi 

takrat, ko je najbolj hudo, predihati, prejokati, se umiriti in poskušati najti notranji občutek, ki je bil 

na začetku prisoten, da sem se nečesa sploh lotila. To je to in uživati v tem razvoju, uživati tudi v 

porazih, vem, da so boleči, ampak pri tem dejansko rastemo. Cona udobja nikoli ni razvojna in 

postane dolgočasna (Tina Rutar Leban, Šola Lila). 
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Rok Capuder, ustanovitelj Zavoda 404, pravi, da ima vsak svojo pot, in nas spodbuja, da 

najdemo tisto, ki nas res izpolnjuje: 

Ne obupati, a ne (smeh). Mislim, da tukaj nekega univerzalnega recepta ni. Ljudje začutimo, ko 

najdemo pri sebi nekaj, kar si želimo delati. Moj nasvet je ta, da iščemo, dokler tega ne najdemo, in 

ko to najdemo, ne bomo imeli problemov z motivacijo, saj ko nehamo, nam notranji nemir tega ne 

bo pustil. Ko pa enkrat nehaš iskati in si rečeš, da saj imaš službo, neka plača je, ni najboljša, ampak 

v redu – takrat se mi zdi, da malo umreš (Rok Capuder, Zavod 404). 

 

Ivana Leskovar, ravnateljica vrtca v Slovenski Bistrici, poudari pomen prevzemanja 

odgovornosti pri soočenju z mnogimi izzivi, pri tem ji pomaga pozitiven pogled na ljudi: 

Delovno mesto ravnateljice se v vodenju zaposlenih ne razlikuje veliko od delovnega mesta 

vzgojiteljice. Otroke sem vodila tako, da sem jim omogočala soodločanje, prevzemanje odgovornosti 

s spoštovanjem njihove kompetentnosti. 

Srečujem se z množico izzivov. Na meni je, kako jih bom sprejela, videla in nanje odreagirala. 

Zavedam se silne odgovornosti za vse, kar se v vrtcu dogaja, obenem pa tudi omejenosti. Vsak človek 

je srečen, če dela dobro. Želi biti opažen in sprejet. Rada imam ljudi. Vodi me misel, da so ljudje po 

naravi delovni, pošteni, zavzeti, odgovorni in dobri. Vsako drugo razmišljanje mi je tuje (Ivana 

Leskovar, Vrtec Slovenska Bistrica). 

 

Justina Erčulj vsem, ki se nečesa lotevajo prvič, svetuje, da si poiščejo mentorja in si tako 

olajšajo prve korake s pomočjo ljudi, ki imajo pri tem že izkušnje: 

Svetujem, da si poiščejo nekoga, ki jim pri tem lahko pomaga. S kolegico sva pred mnogimi leti 

naredili nekaj intervjujev z učitelji začetniki. Ugotovili sva, da nima nihče težav z vsebino, težave se 

pojavijo pri načinih in pristopih za vodenje. Nekateri pravijo, da bi to morali imeti na faksu, vendar 

se tega ne moreš naučiti tam. Šele ko si postavljen v tako situacijo, veš, kaj se rabiš še naučiti. 

Pomembno je, da se povezuješ z ljudmi, ki te stvari že dobro delajo in se pri tem učiš. Zato imamo 

tudi mentorstvo za novoimenovane ravnatelje in tisti, ki so sedaj mentorji, velikokrat rečejo: 'Joj, če 

bi mi imeli to možnost, ko smo začenjali … '  Veliko je začetnih ovir, za katere porabiš ogromno 
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energije, eni pa jih že znajo premagati. Ravnatelj ima nalogo novega učitelja povezati s takim 

izkušenim, ki bi mu res lahko pomagal (Justina Erčulj, Šola za ravnatelje). 

 

Anja Kristan spodbudi vse, naj sprejmejo napake kot del poti: »Ne se izogibati napakam in 

oviram. So nujni sestavni del procesa. Prej bi rekla, da ni težava v tem, da pademo, ampak 

kolikokrat in kako se znamo ponovno postaviti na noge. Ovire in napake nas naučijo tistega, 

kar potrebujemo za to, da bomo kvalitetno dosegli cilj.« 

 

Živa Jakšić Ivačič poudari pomen samospraševanja in upoštevanja povratnih informacij in deli  

štiri korake, po katerih sama pristopa pri uvajanju sprememb: 

Tukaj se je pomembno vprašati: Kako pristopim do uvajanja sprememb? Kaj je problem? Aha, to je 

problem in potem poskusim najti najboljšo pot do rešitve in začnem po njej hoditi. In potem je seveda 

vedno pomemben prostor za konstruktivno kritiko in komunikacijo. 

Prvi korak je, da najprej ugotoviš, kaj je problem. Sledi drugi korak, ko ugotoviš, kako bi lahko ta 

problem rešil. V tretjem koraku definiraš cilj, ki naj bo čim bolj operativen. V zadnjem, četrtek koraku, 

pa si zastaviš pot, hodiš po njej do cilja in če pot ni prava, poiščeš drugo (Živa Jakšič Ivačič, 

predsednica Študentskega sveta PeF). 

Tako so intervjuvanci zaključili svojo pripoved s spodbudnim sporočilom, naj tudi drugi ne 

obupajo, ampak zaupajo vase in vztrajajo pri tem, kar čutijo, da radi (strastno) opravljajo. Ovire 

in zapleti so sestavni del poti, dobro jih je sprejeti kot izzive, iz katerih se je mogoče ogromno 

naučiti. Tudi midve tu zaključujeva najino raznoliko raziskovanje v diplomski nalogi z željo, da 

bi ga lahko nadaljevali v praksi. V procesu pisanja sva tudi sami odkrili svojo strast pri vodenju 

in soustvarjanju delavnic skupaj z otroki. 
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POVZETEK UGOTOVITEV INTERVJUJEV 

 

Na osnovi poglobljene analize sedmih intervjuvancev sva ugotovili, da je uvajanje sprememb 

v pedagoškem polju ponavadi dolgotrajen in težaven proces, ki zahteva veliko vztrajnosti, 

motivacije, poguma in fleksibilnosti, kar so nama potrdili vsi sodelujoči v raziskavi. Novosti se 

lahko uresničijo, ko obstaja za to ustrezno okolje, pripravljenost in določena vrednostna 

naravnanost. Z vidika spodbude neke novosti je pomembno dvoje: da ima vodja projekta jasno 

vizijo, kaj želi, ter da to vizijo deli in soustvarja z ljudmi. 

V procesu ustvarjanja novih praks/pristopov se ljudje srečujemo z zavirajočimi zunanjimi in 

notranjimi ovirami (fizičnimi, prostorskimi, materialnimi, osebnostnimi itd.); večina se je z 

njimi spoprijemala skozi povezovanje s soljudmi, konstruktivno komunikacijo, 

prepoznavanjem in ozaveščanjem notranjih občutkov, s soočanjem ter s premagovanjem 

strahu pred napakami. Eden od načinov premagovanja je tudi iznajdljivost in zavedanje, da je 

strah do določene mere neutemeljen, kajti stvari ne moremo vedno narediti popolno. Po drugi 

strani nam strah predstavlja spodbudo, da stremimo k doseganju boljšega rezultata. 

Vprašanim so bile v veliko pomoč praktične izkušnje, vsi pa so poudarili (dodatna) 

izobraževanja kot velik doprinos k večji kompetentnosti in zaupanju vase. Prednost nenehnega 

izobraževanja je v bolj kakovostnemu delu in večji odprtosti do sprememb. Ugotovili sva, da 

zgolj profesionalni razvoj ne zadošča, saj so skoraj vsi izpostavili tudi elemente osebne poti − 

spoznavanje sebe, svojih prednosti in omejitev. Osebna in profesionalna rast je vseživljenski 

proces, zato so vprašani poudarili zavedanje, da nikoli ne moramo vedeti vsega. Vse uspehe 

spremljajo tudi neuspehi, zato je sposobnost učenja iz neuspehov poglavitna. 

Osebna podpora (najbližjih) in strokovna podpora (mentorstvo, supervizija) sta vsem 

intervjuvancem v pomoč pri osebni in profesionalni rasti ter v navdih in zagon pri 

vsakodnevnih preizkušnjah. Dve intervjuvani osebi sta še posebej poudarili ključen pomen in 

doprinos ljudi, ki v nas prepoznajo (skrite) potenciale. Spodbudo na delovnem mestu jim 

predstavlja profesionalna podpora, h kateri med drugim sodi tudi mentorstvo, koučing in 

supervizija. Omenjeni so bili tudi navdihujoči in odprti predavatelji, s katerimi so se srečali med 

šolanjem. V osebnem življenju intervjuvancev igra osrednjo vlogo podpora najbližjih (partnerji, 
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družina, prijatelji), ki jim stojijo ob strani in verjamejo v njih. Vzor jim predstavljajo osebe, ki 

znajo druge pripeljati do lastnih ugotovitev, imajo široke poglede, smisel za humor in vizijo. 

Ustvarjanje sodelovanja in povezovanja z drugimi je tisto, kar je ključno prispevalo k širjenju 

konceptov in realiziranju zastavljenih ciljev vprašanih.  Zaupanje v ostale člane, vlaganje v 

njihov razvoj (in izobraževanje) ter sprejemanje tveganja in izzivov so bistveni za 

vzpostavljanje delujoče skupine (tima). S pomočjo delavnic in pogovorov, vezanih nanje, sva 

želeli tudi otroke spodbuditi k sodelovanju in soustvarjanju zamisli o šoli, karkšno si sami želijo. 

Ideje so bile raznovrstne in domiselne; marsikatero zamisel otrok ne bi bilo težko realizirati 

(npr. učna ura na prostem, viseča mreža, igralna hiša). Iz izvedenih delavnic sva spoznali, da 

tovrsten način dela zahteva kar nekaj priprave in sprotnega prilagajanja, vendar vidiva to kot 

učinkovito metodo učenja. Povratne informacije otrok so bile vse pozitivne, počutili so se 

slišane in upoštevane, poleg tega pa so radi sodelovali pri aktivnostih in ustvarjanju zamisli. 

Pri Gozdalnici, Zavodu 404 in Šoli Lila izstopa element izkustvenega učenja, ki ga vsi trije 

pristopi uvajajo kot ključno spremembno v pedagoškem procesu. Skupni imenovalec 

inovativnosti projektov je tudi dejstvo, da vsi na različne načine dajejo večjo težo otrokovi 

(ustvarjalni) pobudi, kar bistveno spremeni vlogo otroka v izobraževalnem procesu. Vsi 

ponujajo podporo in spodbujajo participacijo otrok in mladostnikov.  

Pri uvajanju sprememb ima poseben pomen tudi spodbudno okolje, v katerem intervjuvanci 

delajo; ustvarjanje delovnega okolja, ki spodbuja inoviranje, je tesno povezano z načinom 

vodenja (in lastnostmi vodje). Dvakrat sta bili izpostavljeni etična in strokovna komponenta, 

ki ju mora imeti dober vodja, poleg tega pa tudi druge osebnostne značilnosti in vrednote 

(srčnost, predanost, spoštovanje). Dober vodja s sodelavci gradi strategijo in vizijo. Štirje 

vprašani so postavili na pomembno mesto refleksijo in evalvacijo in s tem laže ozaveščanje 

subjektivnih teorij ter posledično manj predsodkov in stereotipov. 

Ob vsem tem je pomembno veselje ob opravljanju svojega dela. Brez občutka, da delamo 

tisto, kar nas zanima in veseli, je tudi soočanje z izzivi in uvajanje sprememb veliko težje, prav 

zato je pet izmed vprašanih večkrat poudarilo zaupanje vase in v svoje sposobnosti. 

Če povzameva: uvajanje sprememb je proces nenehnega učenja, soočanja z napakami ter 

iskanja različnih inovativnih načinov za uspešno uvedbo. Preden so se intervjuvanci nečesa 
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lotili, so preverili, ali je sprememba smotrna in koristna. Strast, veselje do dela in občutek, da 

s svojim delom nekaj doprinašajo družbi, jih motivirajo in spodbujajo. 

Mozaik zgodb uvajanja sprememb nama je dal vpogled v raznolikost in spoznanje, da gre za 

preplet različnih dejavnikov, ki oblikujejo posameznikovo življensko pot. Problematiko sva 

želeli proučiti iz različnih zornih kotov, zato sva v raziskovanje vključili širok spekter pedagogov 

(znotraj in zunaj šol ter vrtcev). 

V primeru, da želi nekdo uvesti spremembo, ni dovolj zgolj kreativnost, temveč tudi ustreznost 

in uporabnost ideje. Na poti uvajanja novosti se srečamo z izzivi in ovirami, ki so lahko večje 

ali manjše, notranje ali zunanje. V pripovedih so bile izpostavljene finančne, prostorske, 

medosebne, osebne (strah, slaba samopodoba, občutek nesprejetosti) in zakonodajne ovire. 

Z njimi so se intervjuvanci soočali s pomočjo vztrajnosti, motiviranosti in odločnosti.  

Na osnovi raziskovanja ugotavljava, da vse spremembe niso izvedljive ali pa so zaradi različnih 

dejavnikov (kultura, mentaliteta, življenjsko okolje) onemogočene, morda celo nepotrebne. 

Prvi korak je prepoznati potrebe in želje ljudi, drugi pa z raziskavo trga preveriti naše domneve 

pri uporabnikih. V kolikor pride do potrditve domnev v procesu uvajanja sprememb, je 

najbolje uporabiti vključujoč pristop. Pomemben se nama zdi odnos do vpeljevanja 

sprememb, da ne delujemo popolnoma v nasprotju s sistemom, ampak poskušamo z 

iznajdljivostjo in odprtostjo na vključujoč način najti najboljšo skupno rešitev. Aktivnosti 

dosežejo večji in bolj celostni učinek, če so pri njihovem oblikovanju vključeni vsi akterji.  Širok 

spekter idej o izboljšavah šole, ki so jih z nama delili otroci na delavnicah, in zadovoljstvo, ki so 

ga ob tem pokazali, se nama zdijo dobri pokazatelji pomena in prednostni soustvarjanja, o 

katerih so govorili vprašani. 

V sodobnem svetu primanjkuje sodelovanja in povezovanja, vse bolj se uveljavljata 

tekmovalnost in individualizem, zato obstaja možnost, da se »povprečni« posamezniki ob 

opazovanju zgodb o uspehu lahko hitro počutijo nekompetentni. Ob tem je vredno poudariti, 

da zgodbe o ljudeh, ki jim je uspelo, prav tako kažejo, da so se tudi oni soočali s podobnimi 

občutki in doživljali neuspehe na poti do doseganja želenega.  

Pomembno je torej uspešno soočanje z ovirami ter drugi dejavnik – to je obstoj vizije, ki 

intervjuvancem predstavlja trdno vodilo in orientacijo – temu, v kar verjamejo. Najini 
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sogovorniki poskušajo biti odprti za nove možnosti in izzide. Spodbujajo vse, ki niso zadovoljni 

s trenutnim stanjem, naj iščejo, dokler ne najdejo tistega, kar jih veseli, naj zaupajo vase in v 

svoje sposobnosti ne glede na vse. Pravijo, da je laže, če najdemo nekoga, ki nas pri tem lahko 

podpre in nam pomaga pri premaganju (začetnih) izzivov. Večkrat so naju spomnili, da je vsaka 

napaka priložnost za učenje in nova spoznanja.   
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ZAKLJUČKI KOT ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

1. Katere elemente lastne (uspešne) profesionalne poti intervjujvani pedagoški 

strokovni delavci v svojih pripovedih izpostavljajo kot ključne? Kako lahko 

pedagoški delavec z aktivnim (aktualnim) izobraževanjem in aktivnim odnosom 

do sebe izboljša svoje delovanje? 

Intervjuvanci so se na svoji poti srečevali z izzivi kreativnosti, uvajanja sprememb in soočanja 

z ovirami. Osebno in strokovno so se razvijali s pomočjo podpore, učenja na različnih področjih 

z raznoraznimi ljudmi, s katerimi so sodelovali in se povezovali. Vse to jih je oblikovalo in vodilo 

do boljšega poznavanja sebe in grajenja svoje profesionalne poti.  

Sogovorniki so predstavili elemente svoje poti, ki pa se zaradi okoliščin, s katerimi so se soočali, 

med seboj razlikujejo. 

 

Ena izmed intervjuvank je izpostavila pomen 16-letnih izkušenj s prostovoljstvom, ki so se 

dopolnjevale s formalno izobrazbo ter vplivale na njen način razmišljanja in delovanja (Vse te 

stvari te oblikujejo ko vodiš, ko predavaš, kadar pišeš … Šele potem se zaveš, da je vse to 

prepleteno, da ne bi pridobila vsega tega le s formalnim izobraževanjem. Da so meni vse te 

izkušnje s prostovoljstvom zlata vredne.). S tem je želela poudariti pomen konkretnih izkušenj, 

ki jim veliko vlogo pripisujejo tudi vsi ostali intervjuvanci. Druga vprašana je izpostavila 

doprinos dodatnega izobraževanja k njenemu delu, saj pri tem strokovno in osebno raste ter 

pridobiva nova znanja (Moram reči, da karkoli se tam učim, se tako dobro vklaplja z vsem, kar 

delam.). Tako se počuti bolj kompetentno, saj bolj zaupa vase in v svoje delo.  

 

Pomembno se je zavedati, da nikoli ne bomo vedeli vsega, kar je izkusil tudi najin intervjuvanec 

ob prvi zaposlitvi v šoli, kjer pridobljena znanja iz študija niso bila dovolj (Čisto pedagoško 

gledano, ko sem končal faks, sem mislil ‘Zdaj pa jaz vse vem!’, vendar ko sem prišel v razred, 

so me mulci 'razsuli'. Ko začneš, ne veš nič, pričakovanja imaš čisto previsoka.). Tudi 

ravnateljica vrtca spodbuja vse mlade, da čim prej začnejo pridobivati praktične izkušnje. Ena 

izmed vprašanih je mnenja, da nas oblikujejo vse oblike izobraževanj (delavnice, predavanja) 
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in povezovanj z drugimi ljudmi, odprtost do novih znanj pa nam pomaga na naši profesionalni 

poti. 

 

Intervjuvanka, ki se ukvarja s profesionalnim razvojem zaposlenih, opaža veliko prednosti pri 

ljudeh, ki se ves čas profesionalno razvijajo, saj to pripomore k bolj kakovostnemu delu in večji 

odprtosti do novosti.  

 

Vsi so poleg elementov profesionalne poti pripisali velik pomen tudi elementom osebne poti, 

preko katerih spoznajo sebe, svoje prednosti in omejitve. Tako se je ena izmed intervjuvank 

spominjala intenzivnega dela na sebi v času študija, ko je gradila svojo samozavest in 

samopodobo, kar ji je pomagalo pri kasnejšem uvajanju sprememb (Med študijem 

transakcijske analize sem začela še bolj intenzivno delati na sebi. Kar se tiče moje samopodobe, 

sem takrat naredila ogromno, odprla veliko tem, se jih začela zavedati ter spoznala, zakaj in 

na katerih področjih sem nesamozavestna, zakaj me nekatere stvari prizadenejo, druge ne. 

Takrat sem veliko delala tudi na družini, na vzgoji in stvari so se začele premikati.). 

 

Zaradi hitrega tempa življenja se naša družba sooča s problemom izgorelosti, do tega pa pride 

zaradi nejasnega razmejevanja med osebnim in poklicnim življenjem. Nekatere intervjuvane 

osebe se tega zavedajo, zato si poskušajo vzeti čas zase. Dve izmed njih sta z nama delili, da 

na potovanjih pridobivata širino in nova spoznanja, tretja pa poskuša ozaveščati občutke in 

dogajanje v sebi (Trudim se vsak dan usesti in začutiti, kaj se v meni dogaja. In potem vidim, 

aha, nekaj ni v redu itd. Ves čas se poskušam »čekirati«, ampak to se še učim, ker je že 

tolikokrat prišlo do tega, da bi se iztrošila oz. da sem se iztrošila, da sem prišla do konca.). Vsak 

izmed njih poskuša na svoj način poskrbeti zase in se sprostiti (npr. sprehod v gozd, druženje 

s prijatelji, šport, nekaj sladkega).  

 

2. S katerimi ovirami se soočajo pedagoški strokovni delavci pri uvajanju novosti in 

v  svojem poklicu ter kakšni so načini premagovanja le-teh?  

V intervjujih so bile izpostavljene različne ovire, s katerimi so se soočili vprašani; nekatere so 

bile zunanje, druge notranje (nastanejo v nas samih). Ravnateljica Šole Lila je z ekipo naletela 

na zunanjo oviro v procesu akreditacije, saj je bil učni načrt s strani Ministrstva in Zavoda za 
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šolstvo večkrat zavrnjen (Mislim, da me je ogromno naučil ravno proces akreditacije. Bilo me 

je zelo strah, zdelo se mi je nepojmljivo, kako bomo sploh napisali učne načrte, da bodo 

prilagojeni za Slovenijo. Skrbel nas je tudi postopek odobritve / .../). Tudi pomočnica 

ravnateljice ima izkušnje z večkratno zavrnitvijo svojih del. Ravnateljici in vodji Zavoda so 

zunanjo oviro predstavljale finance. Tisti, ki v procesu niso neposredno vključeni, ne vidijo vseh 

neuspehov, napak, zavrnitev ter vloženega truda in dela, potrebnega za dosego zastavljenih 

ciljev. Sogovorniki menijo, da se ljudje bojimo delati napake in doživeti neuspeh, kar nas 

posledično omejuje, saj si ne upamo tvegati.  

Ena izmed strategij za premagovanje ovir je soočanje in premagovanje strahu. Predsednica 

Študentskega sveta PeF je priznala, da velikokrat občuti strah, vendar se zaveda, da je pogosto 

le-ta iracionalen (V naši kulturi nas žal učijo, da se o napakah ne govori, saj se jih sramujemo, 

si jih ne izmenjamo, kar je velika škoda. Iz napak se veliko naučimo, je pa pomembno, da jih ne 

ponavljamo ...). Pravi, da naše delo nikoli ne bo všeč vsem, zato se je s tem dobro čimprej 

sprijazniti.  

Notranje ovire so tudi dvomi, negotovost in strah pred ranljivostjo, vendar je o tem 

pomembno spregovoriti, sta izpostavila dva vprašana. Več intervjuvancev nama je priznalo, da 

dvomijo vase, v svoje sposobnosti, se sprašujejo, ali delajo prav, in poskušajo na različne 

načine rešiti težave. Včasih jim uspe, drugič ne. Ovire premagujejo s konstruktivnim 

komuniciranjem (Sama veliko sodelujem z vodstvom. Veš, kako bi bilo grdo, če bi se odzvala 

na sledeč način: “Glejte, kaj vse ni narejeno (ploskne), koliko stvari ni urejenih, pa to, pa to ni, 

pa še to, pa kaj se vi hecate iz nas!?” (jezno) S takšnim načinom ne bi dosegla nič. Če pa rečeš: 

“Aha, to smo mi zasledili, da je mogoče problem. Zdaj imamo ta in ta predlog, kaj od tega bi 

bilo mogoče izvesti?” Tu so pomembne pogajalske spretnosti in konstruktivna komunikacija. 

Če želiš nekaj spremeniti, moraš to drugi osebi dobro predstaviti, zakaj bi bilo zanjo dobro, da 

se ta sprememba izvede.), povezovanjem ter ozaveščanjem in izražanjem občutkov. Dve 

sogovornici vidita pozitiven doprinos v povezovanju s podobno mislečimi, saj se je tako laže 

spoprijeti z ovirami. Razlika je tudi v tem, kakšen pogled imamo na oviro. Lahko jo vidimo kot 

nekaj negativnega ali pa zavzamemo drugi zorni kot, ko oviro vidimo kot izziv in priložnost za 

učenje.  
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3. Katere vire opolnomočenja pedagoškega delavca, ki mu je uspelo uveljaviti 

spremembe znotraj pedagoškega polja, navajajo?  

Pred izvedbo raziskave sva predpostavljali, da morajo imeti osebe, ki v pedagoškem svetu 

delajo spremembe, ob sebi vir opolnomočenja, tako imenovano strokovno in osebno podporo. 

Vsi intervjuvanci so najino hipotezo potrdili. Nekateri so izpostavili pomen mentorstva (pet 

oseb) kot pomoč in podporo pri opravljanju svojega dela (Če greš ti v en nov posel, potrebuješ 

mentorja, da se ne ukvarjaš s stvarmi, ki jih je nekdo že nekoč izumil ali pa jih eden že zna. 

Zakaj bi se mučil s tem, ker je ogromno drugih stvari …). 

Justina Erčulj, ki je zaposlena na Šoli za ravnatelje, je vodja programa Mentorstvo 

novoimenovanim ravnateljem, pri katerem ravnatelji drug drugega podprejo in si pomagajo 

pri premagovanju začetnih izzivov. Prav tako so nekateri (dve osebi) omenili supervizijo kot 

kvalitetno strokovno podporo pri reševanju dilem na delovnem mestu (Ob študiju in v službi 

bi morala biti prisotna tudi supervizija, saj se ti takrat pojavlja sto vprašanj. Vsi imamo 

subjektivne teorije iz preteklosti, ki nas oblikujejo. Jaz sem jih nekaj prepoznala in to je zelo 

vplivalo na moje življenje, drugače sem delovala, se odločala, videla otroke pa tudi drugače 

funkcioniram in bivam u življenju.).  

Ljudje, ki v nas prepoznajo potenciale, nas spodbujajo in verjamejo v nas, so izjemno 

pomembni, sta prepričani Anja Kristan in Živa Jakšić Ivačič (Mislim, da se je potrebno z ljudmi 

osebno srečati in jim povedati, da oni to zmorejo, da nekdo verjame v njih. ‘Glej, jaz te pa v 

tem vidim, daj, poskusi.’ Na to večina res dobro odreagira. Potem ko so enkrat 'noter', se 

naučijo biti aktivni in sodelovati. Rečejo mi, da so res zadovoljni, ker so šli v to, da je to super 

izkušnja in jih bo spremljala do konca življenja. Moraš jih videti, slišati in prepoznati znake že 

skozi navadni pogovor.). Anja je z nama delila izkušnjo, ko je zunanja strokovnjakinja v njej 

prepoznala potencial in ji s tem spremenila življenje.  

Vsak je v intervjuju z nama delil, kdo mu predstavlja navdih in vzor, nekateri (pet oseb) so 

izpostavili svoje najbližje (starši, sorodniki, prijatelji, partnerji), drugi pa vzornike, ki jih ne 

poznajo osebno (dve osebi). Inspiracijo pri delu so dvema vprašanima predstavljali njuni 

profesorji na fakulteti, ki so jima bili v navdih s svojim načinom predavanja in odprtostjo 

(Ugotovila sem, da je bil zelo pomemben način predavanja, ki te pritegne in navdihuje / .../. 

Razmišljanja teh profesorjev sem potem prebirala tudi v njihovih člankih in knjigah. In 
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zanimivo, kombinacija tega je meni dajala nove ideje. Vsi ti ljudje spoštujejo sočloveka, imajo 

širino znanja, te navdihujejo in te slišijo. Prav zaradi teh profesorjev nekateri mladi začnejo 

delati spremembe.). 

Šestim od sedmih intervjuvancev predstavlja velik pomen osebnost človeka, ki jim je vzor.  

 

4. Kateri so elementi uspešnega vodenja izobraževalne institucije, ki doprinesejo k 

profesionalnemu razvoju zaposlenih? 

Tako v literaturi kot v odgovorih najinih intervjuvancev je moč izpostaviti tako etično kot 

strokovno komponento, ki jo mora imeti vodja, poleg tega pa je bil poudarjen še pomen drugih 

osebnostnih značilnosti in vrednot (srčnost, predanost, spoštovanje itd.) (Najpomembnejša je 

etična komponenta. Da je pošten, da v resnici dela z dobrimi nameni in da z vsemi svojimi 

dejanji to kaže. Da je pri stvari, da mu je mar, da mu ni vseeno ter ima široko pedagoške znanje. 

Učenje učenja, kako se učenci učijo. Mora biti široko razgledan in pa seveda odločen ter si upati 

sprejemati take odločitve, ki niso vsem všeč, če gre za dobro otrok. Da je v tem smislu pogumen 

in se pripravljen spreminjati, izobraževati. Imeti mora odprto osebnost. Pomembno je tudi, da 

ni samo administrator. Da ne šteje ur, ampak si upa kakšno stvar, ki je nekje na meji, 

zagovarjati. Zna in si upa.).  

Glede vizije so mnenja vprašanih deljena, saj jih polovica meni, da je pomembno delovati v 

smeri jasne vizije, druga polovica pa pravi, da se vizija oblikuje postopoma, potrebno pa je, da 

v pravem trenutku izkoristimo dane možnosti in priložnosti. Polovica vprašanih svojo 

voditeljsko vlogo jemlje kot podporo in pomoč zaposlenim (oz. sodelujočim), da sami pridejo 

do lastih zaključkov ter jih obravnava kot avtonomne osebe, ki so profesionalci na svojem 

področju (Sama, ko nekaj vodim, ne vodim zares, ampak bolj koordiniram. Mislim, da najboljši 

vodja ni tisti, ki je na vrhu, ampak tisti, ki je čisto spodaj. Najboljši vodja je tisti, ki spodbuja 

svojo ekipo in sodelavce, da dosežejo tisto, kar si oni želijo.).  

Justina Erčulj iz Šole za ravnatelje pri vodjih ne izpostavlja zgolj znanja, pač pa tudi široko 

razgledanost in pogum sprejemati odločitve, ki morda niso konvencionalne. Anja Kristan 

poudari še pomen strasti, srčnosti, obvladovanja stresa in nekatere druge lastnosti 

(spoštovanje, strokovnost, timsko delo, empatija itd.). Pravi tudi, da sodelovanje z zaposlenimi 
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vpliva na kakovostnejše in celovitejše delovanje. Štirje vprašani so izpostavili tudi pomen 

sprotne refleksije in evalvacije. 

 

5.  Kako ozaveščanje subjektivnih teorij vpliva na opravljanje poklica in na odnose 

med zaposlenimi? 

Misli, občutki, čustva, pogledi, ki niso utemeljeni, temveč so ustvarjeni na naših subjektivnih 

zaznavah, nas nemalokdaj ovirajo in so razlog za diskriminacijo, nepravičnost, neenakost in še 

marsikaj drugega. So prepreka, zid med ljudmi. Za dobre medčloveške odnose je bistveno 

ozaveščanje in prepoznavanje svojih subjektivnih teorij, saj na ta način profesionalno in 

osebno rastemo − vse to so izpostavili najini intervjuvanci (Ozaveščanje in prepoznavanje 

lastnih subjektivnih teorij ti morda lahko pomaga pri zavestnem odločanju, kako se boš odzval 

na določene impulze, izzive, situacije. Včasih pomaga razumeti, videti neko stvar iz različnih 

zornih kotov, pomaga razumeti ostale.). 

Ljudje delujemo v skladu z lastnimi subjektivnimi teorijami, saj tako poenostavimo in 

osmislimo kompleksne situacije. Vprašani so se že soočili s situacijami, kjer so prepričanja 

drugih pri njih samih vzbudila neprijetne občutke.  Intervjuvanka je sodelovala v eksperimentu, 

s pomočjo katerega je profesorja zanimalo, kakšno je stališče študentk do istospolno 

usmerjenih in to je izvedel tako, da jih je postavil v realno situacijo. Na lastni koži je izkusila, 

kakšen je občutek, ko nisi sprejet. Izkazalo se je, da se besede študentk v konkretni situaciji ne 

skladajo z njihovim iskrenim prepričanjem.  

Ravnateljica Ivana Leskovar je tudi mnenja, da se prvi korak do opuščanja subjektivnih teorij 

začne pri nas samih (ko spoštujemo sebe in se dobro poznamo). Zase pravi, da se zaveda svojih 

predsodkov, čemur pripisuje velik pomen, saj jih lahko le na ta način odpravi (Vse se začne pri 

nas samih. Graditev odnosov začnemo pri sebi. Ko se zavemo svojega odnosa do drugega in 

ga spremenimo, se začne sprememba. Vsak ima možnost vpliva le na svoja ravnanja in svoje 

občutke.). 
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6. Sodelovanje, povezovanje, vključevanje in soustvarjanje 

Vsi vprašani element sodelovanja in povezovanja definirajo kot enega ključnih pri uvajanju 

sprememb, širjenju konceptov ter realiziranju zastavljenih ciljev. To tematiko so v 

polstrukturiranih intervjujih izpostavili sami ter naju spodbudili k raziskovanju pomena 

sodelovanja in povezovanja. Dve vprašani sta izpostavili nesodelovalno kulturo v Sloveniji, v 

kateri ljudje delujemo individualno, saj se bojimo izgubiti svojo strokovnost (Opažam, da naša 

kultura ne zna timsko sodelovati. To je nemogoče, res. Ko želiš nekaj narediti in se povežeš z 

različnimi institucijami, hitro dobiš odziv: 'Ne, ne, mi med sabo ne sodelujemo.' 'Kako ne? Saj 

vsi delujete za isto stvar?'. Pa odgovorijo: 'Ne, enkrat smo se skregali …' Ljudje se bojimo 

izgubiti sebe, svojo strokovnost in se bojimo, kdo nas bo napadel … Nihče pa ne zna deliti na ta 

način, da bi vsi pridobili.). Vseeno vsi vidijo velik vpliv povezovanja z ljudmi v stroki, med 

strokami ter podobno mislečimi, saj različni pogledi in ideje ustvarijo celovitejšo rešitev (S tem, 

ko ti nekoga učiš programiranja in ostalih tehničnih vsebin, se tudi sam res dobro naučiš.). Rok 

Capuder vidi sodelovanje mentorjev, sponzorjev in ostalih kot ključni element uspeha Zavoda 

404. Ne smemo zapostavljati pomena skupnosti, ki jo je potrebno, po besedah Justine Erčulj, 

ustvariti v šolah, in sicer tako, da se v proces soustvarjanja vključi tudi otroke (Če si želimo, da 

bi otroci radi hodili v šolo, moramo najprej ustvariti neko skupnost. Še vedno premalo glasu 

damo otrokom.). Polovica intervjuvancev ekipi pripisuje pomen predvsem v težkih trenutkih, 

ko se posamezniku zatakne in ne ve, kako naprej. 

Sami sva skozi delavnice želeli otroke spodbuditi k sodelovanju in k soustvarjanju šole, ki si jo 

želijo. Ideje so bile raznovrstne, nekatere pa se nama niso zdele težko uresničljive (npr. učna 

ura na prostem, viseča mreža, igralna hiša). V Šoli Lila so otroci vključeni v proces oblikovanja 

pouka. V kolikor pokažejo interes za določeno tematiko, jo učitelji poskusijo dodati v svoj učni 

načrt. Vsem zgoraj navedenim je skupno to, da stremijo k temu, da so mnenja in ideje otrok 

upoštevane ter slišane. 
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7. Strast in vizija 

Ob pogovorih z intervjuvanci sva odkrili še eno področje, ki pomembno vpliva na naše delo in 

odločitve, to sta strast in vizija. Nekateri (štiri osebe) so mnenja, da se vizija oblikuje 

postopoma ter da se v procesu spreminja. Dve vprašani sta izpostavili vodenje v smeri vizije. 

Vsi svoje delo opravljajo s strastjo, saj počnejo to, kar imajo radi. Strast so poimenovali z 

različnimi izrazi, kot so žar, iskrica in notranji občutek (Nekaj, kar se ponavadi v ozadju dogaja, 

pa se ne zavedam, nimam časa ali so pa druge stvari takrat aktualne. Potem pa pride v enem 

trenutku nekaj, kar se me dotakne.). Ugotovili sva, da je strast pri vseh tisto gonilo, ki vpliva 

na to, da so uspešni pri svojem delu in ga opravljajo z veseljem.  

Prišli sva do sklepa, da je poznavanje sebe, svojih želja ter lastnih prednosti in omejitev eden 

pomembnejših delov osebne rasti, iskanja svoje strasti in oblikovanja vizije. Hkrati se ni dobro 

preveč obremenjevati z iskanjem strasti, saj sta jo tako Tina kot Urša odkrili postopoma. Ena 

izmed teorij (teorija razvoja) pravi, da se strast oblikuje med opravljanjem dela. 
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VIDIK PREDŠOLSKE VZGOJE IN SOCIALNE PEDAGOGIKE 

 

Poglavja diplomske naloge so nastajala s sodelovanjem obeh avtoric, le da sta se vlogi avtorice 

in soavtorice izmenjevali. Nastajala so z medsebojnim dopolnjevanjem in usklajevanjem  

mnenj o interpretiranju citatov intervjuvancev, ki so podprta s teoretičnimi izhodišči. Kritični 

razmislek je vodil do sklepnih ugotovitev in zaključka. 

Maruša je med študijem spoznala, da je kreativnost tista ključna komponenta, ki jo je 

potrebno spodbujati in razvijati tako pri otrocih kot pri odraslih (študentih). 

Zato se je raziskovanje usmerilo v proučevanje dobrih praks v pedagoškem polju in izbiro tistih 

intervjuvancev, ki so inovativni in kreativni.  

Osredotočili sva se na ključne elemente vodenja, ki omogočajo tako vodji kot ostalim 

vključenim, da v okolju uspešno delujejo, imajo možnost nenehnih izboljšav in napredovanj 

ter posledično pripomorejo k boljšemu delovanju organizacije. Vodstvo ima pomemben vpliv 

na delovanje in počutje vzgojiteljev (in ostalih zaposlenih), zato sva se odločili raziskati prav 

področje vodenja. Vsak ima drugačne potrebe, zato je potrebno poskrbeti, da je vodenje tako, 

da dosega cilje zaposlenih ter jih tako motivira (Dečman Dobrnjič, 2002). Motivacija je bila  

tudi skozi študij izpostavljena kot pomemben dejavnik za kakovostno opravljanje dela. 

Demokratično odločanje in dogovarjanje pomeni kvalitetnejše delovanje v prid vseh (Musek, 

1993). Maruša izhaja iz predpostavke, da je na ravni organizacije in njenega delovanja 

vzgojiteljeva_čina naloga, da vzdržuje partnerski odnos z drugimi uporabniki ali skupinami, 

zlasti z otroki kot »kompetentnimi« sogovorniki in soustvarjalci učenja in vsakdanjega življenja 

v vrtcu. Zato se je v večji meri udejstvovala pri poglavjih sodelovanja, povezovanja, 

soustvarjanja in vklučevanja. Sodelovanje v timu z vzgojitelji/učitelji ali drugimi strokovnimi 

delavci predstavlja stalno prakso na delovnem mestu vzgojitelja.  

Zaveda se tudi pomena stalnega osebnega napredovanja in strokovne usposobljenosti ter 

vseživljenskega učenja, k čemur spada tudi profesionalni razvoj pedagoga. Obenem pa obstaja 

zavedanje, da vse družbene, kulturne in politične spremembe vplivajo na vlogo in položaj 

pedagoškega delavca. Prilagajanje novim okoliščinam zahteva višjo stopnjo profesionalnosti, 

kar pomeni, da mora pedagog profesionalno rasti (Javornik Krečič, 2008). V skladu s tem se je 
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v diplomski nalogi posebej osredotočila na elemente profesionalne poti intervjuvancev, ki so 

pripomogli k uspešnemu uvajanju novosti. 

Preko teoretičnih in praktičnih izhodišč je dobila priložnost za kritično refleksijo in 

izoblikovanje profesionalne identitete. Oblikovala je svoja stališča, mnenja, pojmovanja in 

poglede, ki pa se bodo ob delu še spreminjala. Zaveda se pomena ozaveščanja subjektivnih 

teorij, v skladu s katerimi delujemo. V diplomskem delu sva raziskali vpliv le-teh na delovanje 

vprašanih, ki so vpeljali spremembo. 

Nika je pri študiju pridobila temeljna in široka transferna znanja in se vedno bolj zaveda 

pomena opolnomočenja ljudi za obvladovanje zahtev vsakdana in pogleda na posameznika 

kot eksperta. Naloga socialnega pedagoga je pri posamezniku najti njegove močne točke, želje 

in potenciale (Eticňi kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2006). Z iskanjem virov 

opolnomočenja pedagoških delavcev, ki jim je uspelo uveljaviti spremembo znotraj 

pedagoškega polja, sva tako prikazali pomen strokovne in osebne podpore (spodbude) pri 

uvajanju sprememb. Ključni poudarek socialne pedagogike je tudi na spodbujanju socialnih 

sprememb in na uspešnem premagovanju ovir (Staub-Bernasconi, 2011), kar sva raziskali tudi 

sami. Zanimalo naju je, kako so se intervjuvanci spopadali in premagovali (ali pa tudi ne) ovire 

in kako so se soočali z neuspehi. 

Kot navaja Kyriacou (2009), se socialna pedagogika tako praktično kot teoretično ukvarja s 

spodbujajem osebnega razvoja in socialnega izobraževanja. V diplomskem delu naju je zanimal 

profesionalni in osebni razvoj intervjuvancev ter pomen in vloga vseživljenjskega učenja, ki ga 

ljudje pridobijo z neformalnim učenjem (socialno znanje, vzorci vedenja, ravnanje v družini, 

družbi, kulturi) in formalnim izobraževanjem (Lorenz, 2008). Ena izmed kompetenc, ki jo 

pridobi socialni pedagog, je kompetenca refleksije, saj se s pomočjo reflektiranja problemov 

in težav razvijamo in učimo. Sama (Nika) sem se osredotočila na pridobivanje neformalnega 

znanja. 

Dober socialni pedagog (Petrie, 2006 v Stephens, 2009) naj bi svoje delo opravljal s srcem, 

glavo, rokami in toplino, odlikovale pa naj bi ga racionalne odločitve in ustvarjalne aktivnosti. 

Pri pedagogih, ki delajo spremembe v pedagoškem polju, je zadovoljstvo in veselje do dela 
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nujno, prav tako pa tudi vizija, zato se v enem izmed poglavij posvetiva vlogi strasti in vizije v 

poklicu. 

Najino sodelovanje je pripomoglo k bolj celovitemu raziskovanju pedagoškega polja, saj imava 

znanja iz različnih področij. K uspešnemu sodelovanju je prispeval podoben način razmišljanja, 

velika mera prilagajanja in odprost do različnih predlogov in mnenj. V kolikor bi tega 

primanjkovalo, bi bilo skupno delo zagotovo bolj oteženo. 

Skozi leta študija na Pedagoški fakulteti je bil na predavanjih večkrat poudarjen pomen 

povezovanja in medsebojnega sodelovanja. Na ta način se tematike obravnavajo iz različnih 

zornih kotov. S povezovanjem različnih znanj postajamo bolj odprti tudi za sprejemanje 

perspektive drugega strokovnjaka. To pripomore k poglobitvi vsake posamezne stroke ter 

pomembno prispeva k povezovanju med strokami. 

Marušina znanja iz področja predšolske vzgoje ter praktične izkušenje dela v vrtcu so 

pripomogle k prepoznavanju tako pomanjkljvosti kot tudi pozitivnih novosti, ki se dogajajo na 

tem področju, medtem ko je Nika spremljala novosti v nevladnih organizacijah in šolah.  

Pri vprašanih je Niko bolj zanimalo, na kakšen način so vpeljali spremembe, kdo ali kaj jih je ob 

tem podpiral ter način soočanja z ovirami, Maruši pa so se postavljala vprašanja o njihovi 

profesionalni poti, elementih vodenja, kreativnosti, (samo)reflektiranju in ozaveščanju 

subjektivnih teorij. Že pri kodiranju se je opazilo, da izhajava iz različnih področij, saj sva  

drugače ocenili pomembnost kategorij (Maruša je v enem izmed intervjujev izpostavila 

kreativnost in povezovanje, medtem ko je Nika opazila kategorijo vizije in poslanstva ter 

elemente vodenja). Skupaj sva delovali bolj celostno ter z medsebojnim podajanjem povratnih 

informacij omogočili bolj kritično presojo obravnavanih intervjujev in teoretičnih izhodišč. K 

oblikovanju diplomskega dela nama je tudi zelo pripomogel pogled in povratne informacije 

mentorice in somentorice, ki sta tako iz predšolskega kot iz socialno pedagoškega vidika 

obravnavali najino nalogo.  
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PRILOGE 

 

Spodnja tabela prikazuje primer kodiranja: 

 
 
Na kakšen način, po tvojem 
mnenju, vpeljujemo spremembe? 
Imaš kakšen primer? 
Spremembe je težko doseč. Ljudje 

ne maramo sprememb ali pa mamo 

vsaj radi svoj ritem. Da se jih doseč, 

za to je treba vztrajat. Mogoče se 

dolgo ne vidi kaj je bilo narejeno, a 

šele čez čas lahko opaziš, da je bila 

uvedena sprememba uspešna. 

Na primer, ena fizična sprememba 

je bila, da smo spremenili fakulteto 

in postavili študentski kotiček.  

Druga je, da smo totalno 

prestrukturirali delovanje 

študentskega sveta, kako deluje in 

kako je sestavljen. Tukaj se je 

pomembno vprašat: Kako pristopim 

do uvajanja sprememb? Kaj je 

problem? 

Aha, to je problem in potem 

poskusim najti najboljšo pot do 

rešitve in začnem po njej hodit. In 

potem je pa vedno pomemben 

prostor za konstruktivno kritiko in 

komunikacijo. Sama veliko 

sodelujem z vodstvom. Veš, kako bi 

blo grdo, če bi se na sedeč način 

odzvala: “Lejte kaj vse ni narjen 

(ploskne), kolk stvari ni urejenih, pa 

to, pa to ni, pa še to, pa kaj se vi 

hecate iz ns!?” (jezno) S takim 

načinom ne bi nč dosegla. Če pa 

rečeš: “Aha, to smo mi zasledili, da 

 
Kode 1. reda 
 
 
 
Odpor 
 
 
Vztrajnost 
 
 
 
 
Študentski 
kotiček 
 
 
Prestrukturiranje 
delovanja ŠS 
 
 
Vprašanja pred 
uvajanjem 
sprememb 
 
 
Konstruktivna 
kritika in 
komunikacija 
 
 
 
 
Vodstvo 
 
 
 
Očitanje vodstvu 
– ne deluje 

 
Kode 2. reda 
 
 
 
Odnos do 
sprememb 
 
Pristop 
 
 
 
 
Konkretne 
spremembe 
 
 
Konkretne 
spremembe 
 
 
 
Pristop 
 
 
 
Pristop 
 
 
 
 
 
 
Sodelovanje 
 
 
 
Pristop 
 

 
Kategorije 
 
 
 
Subjektivna 
teorija 
 
Subjektivna 
teorija 
 
 
 
Uvajanje 
sprememb 
 
Uvajanje 
sprememb 
 
 
 
 
Subjektivna 
teorija 
 
 
Subjektivna 
teorija 
 
 
 
 
 
Povezovanje in 
sodelovanje 
 
 
Povezovanje in 
sodelovanje 
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je mogoče malo problem. Zdaj 

imamo ta in ta predlog, kaj od tega 

bi bilo mogoče izvesti?!” Tu so 

pomembne pogajalske spretnosti in 

konstruktivna komunikacija. Če 

želiš nekaj spremeniti, moraš drugi 

osebi to prodati, zakaj bi bilo zanjo 

dobro, da se ta sprememba izvede. 
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